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21st century. At this time we are under constant influx of new technologies 

and materials associated with high quality. Only the right composition and combinations of 

these materials can create excellent construction properties as a whole building. 

In the past the Czech Republic within buildings larger formats used materials which 
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with large glazed area. In addition one structural systems were predominantly panels. 
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Seznam použitého zna ení: 

V textu se nacházejí r zné zkratky, které jsou nedílnou sou ástí diplomové práce. Pro tyto 
zkratky je zde vypracován seznam uvád jící celý název. 

%  - procento 
apod. - a podobn
BOZP - bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
cca  - cirka 
.   - íslo  
SN - eská technická norma 
ÚBP - eský ú ad bezpe nosti práce 

DN  - dimenze 
el.  - elektrické 
EN  - evropská norma 
EPS  - expandovaný polystyrén 
hod.,h - hodina 
Ing.  - akademický titul, inženýr  
ISO  - mezinárodní organizace pro normalizaci 
K   - korun eských 
kg  - kilogram, základní váhová jednotka 
kg/m - kilogram na metr 
km  - kilometr 
kN/m2 - jednotka zatížení 
ks.  - kus 
kW  - kilowatt, jednotka tepelné ztráty 
M  - m ítko 
m  - metr, základní délková jednotka 
m. n. m. - metr  nad mo em 
m2  - metr tvere ný 
m3  - metr krychlový 
max. - maximáln
min. - minimální 
mm  - milimetr 
Nh  - normohodina 
NN  - nízké nap tí 
NP  - nadzemní podlaží 
obr.  - obrázek 
OOPP - osobní ochranné pracovní pom cky 
P+D - péro + drážka 
pop . - pop ípad
PP  - podzemní podlaží 
PUR - polyuretan 
resp. - respektive 
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RŠ  - revizní šachta 
SD   - stavební deník 
SO  - stavební objekt 
t   - tuna 
TDI  - technický dozor investora 
TI  - tepelná izolace 
tj.  - to je 
tl.  - tlouš ka 
tzv.  - takzvaným 
U  - sou initel prostupu tepla 
v .  - v etn
VN  - vysoké nap tí 
W/m2K - watt na metr krychlový krát kelvin, jednotka sou initele prostupu tepla 
W/mK - watt na metr krát kelvin, jednotka prostupu tepla 
XPS - extrudovaný polystyrén 
ZS  - za ízení staveništ
ŽB  - železobeton 
  - prostup tepla 
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a) Identifika ní údaje stavby bytového domu : [1]

Název stavby :      Hotel HARLEY

Místo stavby:     Lukešova 3055, 702 00 Ostrava

Kraj :           Moravskoslezský 

íslo parcely :  3241/12 

Stavební ú ad :           Ostrava

Investor :            Hotel Harley s.r.o,

Širokovova 351, 738 01 Frýdek Místek 

Dodavatel stavby:   vybrán na základ  výb rového ízení  

Hlavní projektant:      Adam Bajzík 

Na projektu spolupracovali :  

ást stavební :  Adam Bajzík 

Statická ást :  

Technické prost edí staveb : 

Požární ochrana :   

Elektro-instalace :     

b) Záznam staveništních pom r , napojení na inženýrské sít  a dopravní infrastrukturu 

: [1]

Staveništ  se nachází na stavební parcele . 3241/12. Plocha stavebního pozemku je  10 

622 m2
. Stavební pozemek je vedený v katastrální map  stavebního ú adu Ostrava  

v zastav ném území. Lokalita je p evážn  administrativního charakteru, celá zóna se nazývá 

„Rakovec”.  

Za touto zónou se nachází lesní plocha ve vzdálenosti cca 400 m. Stavební parcela 

je situována v rovinatém území. Na pozemku se nachází deset ovocných strom  (stá í cca 30 

let) a t i nízké smrky. Pozemek je zatravn n. Složení základové p dy je tvo eno št rkopískem.  

Na základ  provedených zkoušek o výskytu radonu nebyl zjišt n pr nik a následn  riziko 

radonu. Po provedení hydrogeologického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody 

v hloubce -4,025 m od upraveného terénu. 

 Z ulice Borkovcova je z ízen vstup na staveništ  pomocí vstupní brány s ší kou vjezdu 

3m. Pozemní komunikace na ulici Borkovcova je asfaltová, ší e 6 m. Stavební pozemek je 

oplocen ocelovými sloupky a drát ným pletivem s bužírkou výšky 180 cm.  

Napojení elekt iny je provedeno pomocí p ípojkové sk ín  s elektrom rnou soustavou, 

která je umíst na 1 m od hranice pozemku. P ípojka nízkotlakého plynu je rovn ž napojena na 
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p ípojkovou sk í , v níž je umíst n hlavní uzáv r plynu spolu s elektrickým rozvad em.  

Z uli ního ádu je napojen vodovod do vodovodní šachty s vodom rnou soustavou, která je 

umíst na na pozemku 1 m od oplocení. Napojení kanalizace na objekt je provedeno pomocí 

kanaliza ní šachty umíst né 1,5 m od hranice pozemku. Všechny inženýrské sít  jsou napojeny 

z ulice Lukešova. Ostatní inženýrské sít  (sd lovací kabely) jsou vedeny v ulici Lukešova (viz. 

p íloha C.1-1 Koordina ní situace). 

c) Podklady pro provedené pr zkumy : [1]

- Mapy:  

 - polohopisný a výškový plán 1:200 

 - katastrální mapa 1:10000 

 - hydrogeologický inženýrsko-geologický pr zkum 

 - radonový pr zkum 

- Další podklady: 

 - zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu (Stavební 

  zákon) [2]

 - vyhláška . 501/2006 Sb.  O obecných požadavcích na využívání území. [3]

 - dokumentace v podob  fotek, vlastní pr zkumy a zam ení  

 - investorovy požadavky   

d) Požadavky na dot ené orgány : [1]

Tento projekt pro hotel je vypracován jako podklad pro stavební povolení. Z hlediska 

dot ených orgán  byly veškeré informace o dopravní a technické infrastruktu e zaznamenány 

do projektové dokumentace a tyto orgány byly vyrozum ny o jejich zám ru s jejím písemným 

souhlasem. V p ípad  n jakých požadavk  dot ených orgán  k projektové dokumentaci budou 

následn  tyto požadavky vyhodnoceny a vypracovány dle p íslušných regulativ . 

e) Požadavky na výstavbu a jejich všeobecné dodržování  : [1]

Projektová dokumentace je vypracována dle platných zákon  a norem. P i navrhování 

a zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území [3] ze dne 01.01.2007, dále pak vyhláška . 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb [4] ze dne 

18.11.2009. Veškeré materiály, které byly použity v projektové dokumentaci mají platný 
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certifikát o shod  dle §13 zákona .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  

a související p edpisy [5] o zm n  a dopln ní n kterých zákon  ze dne 01.09.2007. 

f) Územní regulativy dle stavebního zákona .183/2006 Sb. : [1] [2]

ešení projektované stavby je vypracováno v návaznosti na územní plán m sta Ostrava, 

dle p íslušných regulativ  a stavebního zákona .183/2006 Sb. [2]

g) asová vazba a v cná návaznost : [1]

Na projektovanou stavbu není v budoucnu uvažována žádná další stavba, která by mohla 

vyvolat jak v cnou, asovou tak i finan ní návaznost. 

h) P edpokládaná doba realizace stavby a její popis s následnými etapovými kroky : [1]

 Deadline projektové dokumentace  zá í 2013 

 Za átek stavebních prací   únor 2014 

 Dokon ení stavebních prací   listopad 2014 

  

Etapové kroky stavby: 

- sejmutí ornice, hlavní terénní úpravy, zemní práce - výkopy pro základovou 

konstrukci, p ejímka základové spáry 

- smontování vyrobených prefabrikovaných prvk  (ŽB patek a ŽB trám ) a jejich 

umíst ní na požadované místo dle projektové dokumentace + vybetonování 

základové konstrukce v etn  vytvo ení podsypu pod patky a trámy, p ejímka 

základové konstrukce  

- provedení vodorovné a svisle hydroizolace spodní stavby 

- osazení železobetonových prefabrikovaných sloup  v 1.NP

- osazení železobetonových prefabrikovaných pr vlak  v 1.NP

- smontování stropu nad 1.NP, provedení dodate ného bedn ní nad 1.NP, 

vybetonování strop  nad 1.NP, vyspárování ŽB dutinových panel  Spiroll 

- provedení schodiš ové konstrukce v 1.NP 

- osazení železobetonových prefabrikovaných sloup  v 2NP

- osazení železobetonových prefabrikovaných pr vlak  v 2NP

- smontování stropu nad 2.NP, provedení dodate ného bedn ní nad 2.NP, 

vybetonování strop  nad 2.NP, vyspárování ŽB dutinových panel  Spiroll 

- provedení schodiš ové konstrukce v 2.NP 
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- tyto kroky od osazení žb prefa sloup  až po smontování stropu následují až do 

vytvo ení skeletu celé konstrukce  

- zd ní svislých výpl ových konstrukcí – od 1.NP až do posledního patra, osazování 

p eklad  nad otvory

- vyzd ní atiky, provedení st ešního plášt  v etn  izolace st echy, oplechování st ešní 

konstrukce 

- zateplení obvodových st n pod úrovní terénu – 1.NP, odvodn ní objektu, obsyp 

objektu 

- základové konstrukce – zast ešení, terénní úpravy, konstrukce vozovky – parkovišt

- výpln  vn jších otvor  – okna, dve e + osazení vstupních dve í 

- provedení prosklené fasády (obvodového plášt )  

- vyzd ní svislých konstrukcí – p í ky, osazení zárubní 

- provedení chodníku – dlažby 

- rozvody - zdravotechniky (kanalizace, voda, plyn) 

- rozvody - topení,elektroinstalace 

- hrubé podlahy, záme nické konstrukce 

- výpln  vnit ních otvor  – ocelové zárubn

- realizace klempí ských konstrukcí – parapety vn jší 

- provedení omítek a obklad  vnit ních 

- realizace truhlá ských konstrukcí – parapety vnit ní 

- kompletace – vytáp ní, zdravotechniky, elektroinstalace 

- osazení obložkových zárubní, osazení vnit ních dve í, nášlapné vrstvy podlah 

- dokon ovací práce, vy išt ní objektu 

- provedení venkovního zateplovacího systému, realizace omítek a obklad  vn jších  

- kone né terénní úpravy, rozprost ení ornice, osetí zatrav ovací sm sí 

i) Statické záznamy k provedení stavby – orienta ní [1]

 Celková zastav ná plocha :  902 m2

 Celkový obestav ný prostor :  23 985 m3

 Celková užitná podlahová plocha : 5 432 m2
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a) Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení [1]

a1) Zhodnocení staveništ  : [1]

Staveništ  se nachází na stavební parcele . 3241/12. Plocha stavebního pozemku je  10 

622 m2
. Stavební pozemek je vedený v katastrální map  stavebního ú adu Ostrava  

v zastav ném území. Lokalita je p evážn  administrativního charakteru, celá zóna se nazývá 

„Rakovec”.  

Za touto zónou se nachází lesní plocha ve vzdálenosti cca 400 m. Stavební parcela 

je situována v rovinatém území. Na pozemku se nachází deset ovocných strom  (stá í cca 30 

let) a t i nízké smrky. Pozemek je zatravn n. Složení základové p dy je tvo eno št rkopískem.  

Na základ  provedených zkoušek o výskytu radonu nebyl zjišt n pr nik a následn  riziko 

radonu. Po provedení hydrogeologického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody 

v hloubce -4,025 m od upraveného terénu. 

 Z ulice Borkovcova je z ízen vstup na staveništ  pomocí vstupní brány s ší kou vjezdu 

3m. Pozemní komunikace na ulici Borkovcova je asfaltová, ší e 6 m. Stavební pozemek je 

oplocen ocelovými sloupky a drát ným pletivem s bužírkou výšky 180 cm.  

Napojení elekt iny je provedeno pomocí p ípojkové sk ín  s elektrom rnou soustavou, 

která je umíst na 1 m od hranice pozemku. P ípojka nízkotlakého plynu je rovn ž napojena na 

p ípojkovou sk í , v níž je umíst n hlavní uzáv r plynu spolu s elektrickým rozvad em.  

Z uli ního ádu je napojen vodovod do vodovodní šachty s vodom rnou soustavou, která je 

umíst na na pozemku 1 m od oplocení. Napojení kanalizace na objekt je provedeno pomocí 

kanaliza ní šachty umíst né 1,5 m od hranice pozemku. Všechny inženýrské sít  jsou napojeny 

z ulice Lukešova. Ostatní inženýrské sít  (sd lovací kabely) jsou vedeny v ulici Lukešova (viz. 

p íloha C.1-1 Koordina ní situace). 

a2) Urbanistické a architektonické ešení stavby :  [1]

Objekt hotelu HARLEY je situován v zastav ném území v obytné zón  „RAKOVEC“ 

na území m sta Ostrava. Podélná osa bytového domu (orientace V-Z) je situována rovnob žn

s uli ní osou komunikace Borkovcova. Vstup na pozemek je navržen dvojím zp sobem, a to 

pro p ší a automobilovou dopravu. Vstup pro auta je navržen uzamykatelnou pojízdnou bránou 

z nerezové oceli vysokou 1,8 m. Povrch komunikace a stání pro vozidla je asfaltový. 

Komunikace navazuje na 18 stání pro osobní auta + 2 stání pro osoby s t lesným postižením. 

Komunikace a parkovišt  se nachází na západní stran  pozemku. Vstup pro p ší je také ešen 

pomocí uzamykatelné ocelové branky vysoké rovn ž 1,8 m.  
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Vstupní komunikace je provedena pomocí chodníku, který je p ímo napojený na místní 

komunika ní cestu.  

Vstup do objektu je s ohledem na t lesné postižené osoby ešen pomocí svahování 5% 

sm rem od objektu. Objekt je z elní strany (severní a západní strany) oplocen keramickým 

plotem s ocelovými p í lemi. Oplocení z jižní, východní strany je realizováno pomocí 

ocelových sloupk  a pletiva. Oplocení je vysoké 1,8m. Objekt je v souladu s regula ním plánem 

pro dané území.  

Architektonické ešení celé budovy je realizováno za nejnov jších trend  všech 

možných dostupných materiál . Na vn jší fasád  je patrné vnit ní uspo ádání stavby, které je 

architektonicky zohledn no a maximáln  zesimetrizováno, tak aby budova p sobila jako celek 

co nejlépe zapadající do zastav ného území s ohledem na životní prost edí. 

Hotel HARLEY je charakterizován svým p dorysem v obdélníkovém tvaru. Budova je 

šestipodlažní, nepodsklepená. Vstup do objektu je ze západní strany objektu. Vstup  

do objektu je vypracován bezbariérov  a jako spojovací lánek mezi vstupem do budovy  

a komunikací nám svahování z betonových dlaždic a asfaltového povrchu. Dispozice objektu 

vychází z jednoduchosti stavby a maximáln  možné úspory tepla. K budov  pat í parkovací 

plocha o 18 stáních a 2 stání pro t lesn  postižené. Prostorová skladba je následující, hotel tvo í 

dle studie n kolik zón, kdy v p ízemí se nacházejí sociální, pracovní, výrobní, skladovací, 

komunika ní a stavovací zóny. V p ízemí se nacházejí jednotlivé místnosti restaurace, lobby 

bar, bar, záchody, sklady, kuchyn , technická místnost, atd. Rozmíst ní funk ních prostor je 

patrné z p iložených výkres . V p ízemí se nachází chodba, která plní funkci spojovací mezi 

jednotlivými byty a patry. V hotelu jsou pro komunika ní požadavky provedeny 3 výtahy, kde 

jeden výtah je pouze pro personál a další 2 výhradn  pro hosty. V jednotlivých patrech jsou 

dále pak hotelové pokoje, které obsahují: pokoje pro hosty (obytná zóna) koupelny s wc a 

chodba. Dále jsou zde sklady pro pokojské a chodby.

a3) Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb : [1]

Stavební práce : 

P ed zapo etím stavebních prací na hotelu je pot eba z ídit za ízení staveništ . ZS je 

nedílnou sou ástí projektu. Skládá se hlavn  ze zpevn né komunika ní plochy, 

uzamykatelného skladu, skládek, deponie, oplocení a provizorního zázemí pro stavební 

d lníky, stavbyvedoucího, vrátného atd. Na stavbu bude dovezeno 6 mobilních stavebních 

bun k pro pot eby zam stnanc  a 1 stavební bu ka jako uzamykatelný sklad. Dále se bude 
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muset provést napojení inženýrských sítí na staveništ  z ve ejných sítí. Napojení bude z ásti 

trvalé a z ástí provizorní.    

Zemní práce : 

Z územního rozhodnutí je z ejmé, že se objekt musí nejprve vytý it a výškov  ozna it. 

K tomu nám poslouží lavi ky, které se osadí na rohy budovy a na strany mezi n . 

Jako hlavní bod zemních prací je skrývka ornice, která se sejme do hloubky 200 mm. 

Skrývka má t ídu t žitelnosti 1. Zemina ze skrývky se uloží na mezideponii, odkud bude 

následn  použita na dokon ovací práce p i kone né fázi výstavby. Dalším hlavním bodem v této 

kapitole jsou výkopové práce, které se budou provád t strojn . Nejprve se vykope  

ve t íd  t žitelnosti 3, stavební šachty do hloubky -1,460m a -2,660m. Vyt žená hornina se 

odveze na skládky k tomu p edem ur ené. ást zeminy se uloží na staveništi a zbytek se odveze 

na trvalou skládku mimo staveništ . Patky pro zast ešení se vykopou do hloubky  

-1,070 v pozd jší fázi výstavby, jakmile bude dokon eno celé první patro (1.NP).  T sn  p ed 

uložení samotných betonových patek je pot eba provést št rkový podsyp z kameniva frakce 8-

32mm. Výkopové práce, kde se bude provád  dodate né monolitické základy  je pot eba 

základovou spáru ru n  za istit. 

Z geologického pr zkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou I.kategorie 

jednoduché a nenáro né.  

Základové konstrukce : 

Základy jsou tvo eny ŽB prefabrikovanými patky a áste n  monolitickými ŽB pásy. 

ŽB prefa patky jsou navrženy z železobetonu t ídy C30/37 a jednotlivé dobetonávky jsou 

provedeny monoliticky z prostého betonu t ídy C30/37. P ed uložením základových patek a 

zárove  provedení monolitkých základ  je pot eba provést št rkový podsyp z kameniva frakce 

8-32mm v tl.100 mm.  

Mezi jednotlivé základové patky položíme tepelnou izolace EPS S Perimetr v tl.200mm. 

Na izolaci a zárove  na základovou konstrukci provedme ochranou vrstvu z geotextílie Filtek. 

Na takto vytvo enou plochu položíme hydroizola ní fólii Alkorplan 35 034 v celé ploše 

základové konstrukce a na tuto fólii ud láme op t ochranou fólii ze stejného materiálu jako 

p edtím – geotextílie Filtek.  
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Konstruk ní systém : 

Svislý nosný konstruk ní systém tvo í železobetonové prefabrikované sloupy o 

p dorysných rozm rech 450mm x 450mm. ŽB sloupy jsou vyrobeny z betonu t ídy C30/37 a 

výztuže 10ØV20 a t mínky Ø6  150. Ve výkresech jednotlivých p dorys  1.NP, 2.NP (F.1-

05, F.1-06), strop  (F.1-07) a ezech (F.1-09, F.1-10) jsou jednotlivé sloupy ozna eny pro 

jednoduchou orientaci. Sloupy jsou ozna eny A1-G3. Obvodové výpl ové zdivo je vyzd no 

z materiálu spole nosti Silka typ S12-1800 (300 x 249 x 249mm). Tyto st ny jsou provedeny 

v ší ce 300mm. Jako spojovací prvek je navržena na výpl ové zdivo Silka zdící malta SILKA 

(5Mpa) Schodiš ová mezipodesta je uložena na nosném zdivu Silka S12-1800 tl.300mm. Na 

vnit ní nenosné zdivo tl.100mm je použito p í kové zdivo Ytong P2-500 o rozm rech (100x 

249 x 599mm). P í kové zdivo se bude realizovat za pomocí spojovacího m stku zdící malty  

Ytong s pevností 5Mpa.   

U okenních a dve ních p eklad  budou na ost ní, parapet použity cihly Silka, které se pat i n

upraví tak, aby byla vytvo ena ve zdivu drážka 250mm pro vložení tepelné izolace XPS 

tl.30mm z d vodu p erušení tepelného mostu. 

V místech budoucích otvor  tl. st n 300 mm jsou navrženy p eklady Ytong PSF IV a v 

tl. st ny 100mm p eklad Ytong NEP10. Venkovní skladba omítky je navržena z tepelné izolace 

EPS 70F, sklotextilní sí oviny a omítkového systému BAUMIT Granopor (škrábaná silikonová 

omítka). 

Stropy : 

Stropy nad p ízemím, 2., 3., 4., 5. a 6. patrem jsou navrženy jako železobetonové stropy 

tl.250 mm.. Stropními prvky jsou železobetonové dutinové stropní panely Spiroll tl. 250mm, 

t ída betonu C50/57, které jsou položeny uloženy na MC 30. Tyto stropní panely jsou uloženy 

na ŽB pr vlacích z betonu t ídy C30/37 a výztuží 8ØV20. Na konci stropu kolmo na uložení 

ŽB pr vlak  je provedeno ztužení celého skeletu pomocí ztužidel ze stejného materiál a výztuží 

6ØV20. V místech provedení prostup  je provedena vým na pomocí ocelové vým ny a betonu 

C30/37 vyztuženo výztuží 5ØV20.  

Schodišt , výtah: 

Jako vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími slouží jedno hlavní  

dvouramenné pravoto ivé schodišt  a jedno únikové (vedlejší) levoto ivé schodišt . Schodišt

je prefabrikované železobetonové. Konstrukce schodišt  je tvo eno z betonu C30/37 a výztuží 

6ØV20. Na staveništ  bude schodišt  dovezeno ve 3 dílech (2 schodiš ové ramena a podesta), 
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které se následn  je ábem uloží na strop a nosné st ny. Jako povrchová úprava je zde zvolena 

keramická dlažba na lepící tmel. Zábradlí je tvo eno ocelovými trubkami s pozinkovanou 

povrchovou úpravou v podob  barvy béžové a d ev ným madlem profilu 40 mm.  

V budov  hotelu jsou z ízeny t i výtahy. Dva výtahy zna ky Schindler, typ 2400 budou 

sloužit jako hlavní spojovací m stek mezi jednotlivými patry, které budou využívat hlavn

hosté. T etí výtah Schindler, typ 3200 bude sloužit pouze pro personál hotelu jako provozní. 

Pro provoz výtahu je použit hydraulický systém.Výtahy mají kone nou povrchovou úpravou 

st íbrné barvy.    

Zast ešení budovy: 

Konstrukce st echy je provedena jako plochá st echa jednopláš ová. Deš ová voda je 

spádována do dvou st ešních vtok . Kolem celé st echy je provedena atika ze zdiva Silka S12-

1800, která je dále zateplena EPS 70F v tl.200mm. 

Okna, dve e : 

Vchodové dve e a ostatní vn jší dve e jsou navrženy jako hliníkové v systému zna ky 

Schuco typ ADS 90 PL.SI. Všechna okna byly navržena jako plastové s izola ním trojsklem. 

Vnit ní dve e jsou navrženy jako d ev né plne a áste n  prosklené do ocelových zárubní. 

Ostatní vnit ní dve e v pokojích pro hosty jsou navrženy d evené do obložkových zárubní. 

Všechny okna a dve e jsou navrženy v dekoru o ech.   

Okolní plochy pozemku : 

Vn jší plochy okolo budovy jsou zarostlé z ásti rostlými stromy a trávou. Dále je zde 

vjezd, na který navazuje parkovišt  o 18 stání pro osobní auta + 2 stání pro osoby s t lesným 

postižením, které se nachází na západní stran  celého pozemku. Vstup pro p ší je p ímo 

napojený na místní komunika ní cestu, kolem které je ud lán zelený záhon o n kolika ke ích. 

Vjezd na pozemek je proveden z asfaltového silni ního materiálu, parkovací místa na stání  

a p ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. Okolo celého objektu je 

vybudován plot, který je z západní a jížní strany keramický s ocelovými sloupky jako výpl   

a z ostatních stran ocelový s pletivem. Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení 

a ke i.  
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a4) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu : [1]

Ve fázi p ípravy staveništ  budou z ízeny RŠ do kterých bude svedena deš ová voda.  

Splašková kanalizace bude napojena na ve ejnou kanaliza ní sí  z ulice Lukešova. 

Vodovodní p ípojka bude napojena z místního vodovodního ádu DN PE 150 z ulice 

Lukešova, který je majetkem SMVaK. Na hranici pozemku je z ízena provozní vodom rná 

šachta s vodom rnou soustavou. 

Napojení ke st edotlakému plynovodu STL PE 100 bude z ulice Lukešova  

Napojení elekt iny je provedeno pomocí p ípojkové sk ín  s elektrom rnou soustavou, 

která je umíst na 1 m od hranice pozemku. P ípojka nízkotlakého plynu je rovn ž napojena na 

p ípojkovou sk í , v níž je umíst n hlavní uzáv r plynu spolu s elektrickým rozvad em.  

Sjezd z ve ejné komunikace bude situován z ulice Brkovcova, na kterou bude navazovat 

vedlejší komunikace k parkovišti hotelu Harley.  

a5) ešení technické a dopravní infrastruktury : [1]

Sjezd z ve ejné komunikace bude situován z ulice Borkovcova, na kterou bude 

navazovat vedlejší komunikace k parkovišti bytového domu. Parkovišt  obsahuje 18 stání pro 

osobní auta + 2 stání pro osoby s t lesným postižením. Parkovišt  se nachází na západní stran

pozemku. Komunikace pro p ší je provedena pomocí chodníku, který je p ímo napojený na 

místní komunika ní cestu. Vjezd na pozemek je proveden z asfaltového silni ního materiálu, 

parkovací místa na stání a p ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

a6) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany : [1]

Za p edpokladu dodržení projektové dokumentace a závazných norem týkajících se 

výstavby bytového domu, nedojde k negativnímu p sobení na životní prost edí.  

Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, které budou chrán ny v pr b hu výstavby 

dle normy SN 83 9061 [2], tak aby nedošlo k jejich poškození.  

Hotel je navržen pro dva druhy vytáp ní. Jako hlavní vytáp cí jednotka pro hotel bude 

sloužit výkonné tepelné erpadlo Carrier 30RQ033 typ vzduch-voda. Jako druhá možná 

varianta bude p iveden centrální teplovod.  

Splašková voda bude odvedena do ve ejné kanaliza ní sít

Ve fázi p ípravy staveništ  budou z ízeny RŠ do kterých bude svedena deš ová voda. 

Veškerý stavební odpad jako jsou stavební su , stavební materiály atd. budou odvezeny 

na nejbližší skládku. Skladování i recyklace bude provedena dle platných norem, která bude 

zajišt na dodavatelskou firmou.  
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Pro ochranu konstrukcí byly projektantem zvoleny ochranné protikorozní nát ry.  

Pro ukládání odpadk  bude z ízen prostor, ve kterém bude umíst na popelnice 

z nekorodujícího a lehkého materiálu pro smíšený odpad, plast a papír. Domovní odpad bude 

následn  likvidován certifikovanou m stskou službou pro odvoz a zpracování odpad .  

a7) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch  

a komunikací:[1]

Vstup do budovy je ešen jako bezbariérový. Vstup do objektu je s ohledem na t lesné 

postižené osoby ešen pomocí svahování 5% sm rem od objektu. Komunikace z parkovacího 

místa je mírn  vyvýšena oproti p íjezdové cesty, a proto bude použita v míst  napojení na 

parkovací stání pro t lesn  postižené snížený spádovaný obrubník. 

a8) Pr zkumy a m ení : [1]

Na pozemku budoucí stavby byly provedeny vlastní pr zkumy p ed provedením 

projektu. Dále pak byla po ízena foto-dokumentace a následné zam ení projektantem. 

a9) Údaje o podkladech pro vyty ení stavby : [1]

 P ed samotným zahájením stavebních prací musí být vyty eny všechny stávající 

inženýrské sít  a rozvody, které jakkoliv zasahují do budoucí stavby i pozemku. 

Vyty ení stavby se provede jak polohov  podle koordina ní situace tak i výškov , kdy 

se odvodí od isté podlahy u vchodu do objektu ±0,000 – výška od rostlého terénu. Vyty ení 

provede specializovaný geodet. 

- polohopisný a výškový plán 1:200 

- katastrální mapa 1:10000 
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a10) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  

a provozní soubory : [1]

Stavba je rozd lena na n kolik stavebních objekt : 

  SO 01 – Novostavba bytového domu 

  SO 02 – Vn jší plochy 

  SO 03 – Tepelné erpadlo 

  SO 04 – P ípojka kanalizace 

  SO 05 – P ípojka plynu 

  SO 06 – P ípojka vody 

  SO 07 – P ípojka nízkého nap tí 

    

a11) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení : [1]

Po dokon ení výstavby bytového domu nebude mít objekt negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. Zásobování materiálem a odvoz zeminy b hem stavební pracích na hotelu 

bude probíhat jen v nezbytné nutné mí e pro výstavbu. 

a12) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  : [1]

Stavební práce se budou provád t v souladu s projektovou dokumentací  

a technologickými p edpisy poskytované daným výrobcem. V pr b hu všech stavebních prací 

budou dodržovány veškeré bezpe nostní p edpisy vyplývajících z platné vyhlášky a na ízení 

vlády .361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci [3] Dále bude 

bezpe nost a ochrana zdraví p i práci probíhat v souladu se zákonem .309/2006 Sb.  

o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci [4], zákonem .258/2000 Sb. 

o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon [5]. Zárove  se budou 

stavební práce provád t v souladu s platnými p edpisy v . platných SN a také dle ustanovení 

zákona .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm n   

a dopln ní n kterých zákon [6] v platném zn ní. Práce, které vyžadují zvláštní proškolení, 

budou provád t pouze osoby, které jsou k této innosti zp sobilé. 

Všichni pracovníci, kte í se budou nacházet na staveništi, budou ádn  proškoleni  

s bezpe nostními p edpisy. O školení se provede protokol, který pak každý pracovník stvrdí 

svým podpisem o jeho proškolení.  
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V povozní fázi hotelu bude stanoven zp sob pro zajišt ní bezpe nosti práce dle SN 

EN ISO 14121-1 [7], SN ISO 3864 (018010) [8], SN 26 9030 [9]

b) Mechanická odolnost a stabilita :  [1]

Stavba hotelu Harley bude navržena v souladu s vyhláškou .499/2006 Sb. [1] , tak aby 

nedošlo k:  

- z ícení stavby nebo její ásti  

- p etvo ení konstrukce ve v tší mí e  

- poškození technického za ízení i instalovaného vybavení z d sledku 

nerovnom rného zatížení konstrukce  

Viz statický výpo et a posouzení stavby

c) Požární bezpe nost : [1]

Požární bezpe nost stavby bude v souladu s platnými p edpisy a normy.  

Použité zákony a normy pro požární bezpe nosti:  

- SN 73 0802 [10], SN 73 0804 [11], SN 73 0821 ED.2 [12], SN 73 0834 [13], SN 

73 0873 [14]

- Zákon .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (Stavební zákon) [18]

- Vyhláška .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [1]

- Zákon .186/2006 Sb. o zm n  n kterých zákon  souvisejících s p ijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastn ní [16]

- Zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran  ve zn ní pozd jších p edpis . [15]

- Vyhláška .246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 

státního požárního dozoru [17]. 

Návrh projektu a jejího technického zpracování byl posouzen z hlediska požární 

bezpe nosti požárním specialistou, který o tom následn  provedl protokol o požární 

bezpe nosti stavby. 

d) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí : [1]

Výstavba hotelu a následn  jeho provoz nebude mít jakýkoliv negativní dopad na 

životní prost edí. 

P i výstavb  hotelu se budou pro stavební práce používat b žné stavební technologie, 

které nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. Na zdejší vzrostlé stromy bude brán z etel 

p i jakékoliv práci v jejich bezprost ední blízkosti. Stromy na pozemku budou zachovány. S 
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odpady, které vzniknou v pr b hu stavebních prací, bude nakládáno v souladu s platným 

zn ním zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon   

ve zn ní pozd jších p edpis [19]. Stavební odpad bude t íd n a bude s ním zacházeno 

povoleným, zákonem daným zp sobem. Vyt íd ný stavební odpad se zlikviduje bu to 

recyklací anebo se odveze na povolenou skládku, kde se uloží, pop ípad  se vybere odborná 

firma, která tyto odpady zlikviduje. P i výstavb  hotelu vznikají odpady, které spadají  

do skupiny 17 (stavební a demoli ní odpady) dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad   

a seznam nebezpe ných odpad  ve zn ní pozd jších p edpis [20]. 

V pr b hu využívání stavby hotelu je pot eba : 

- minimalizace odpad  a jejich vznik 

- t íd ní odpad  na jednotlivé druhy 

- maximální recyklace recyklovatelného materiálu a s tím spojená minimalizace 

ukládání odpad  na skládky  

Kategorizace odpad  dle vyhlášky .381/2001 Sb. [20]                   

Stavební a demoli ní odpady – Odhadované množství  

Odpady vzniklé výstavbou hotelu : [20] [26]

 Název : Katalogové íslo : Hmotnost : Kategorie odpadu :     

 Beton    17 01 01  1,1t   O  

 D evo   17 02 01  0,9t   O  

 Sklo   17 02 02  0,5t   O  

 Plasty   17 02 03  0,8t   O  

 Železo a ocel  17 04 05  0,4t   O  

 Sm sné stavební  17 09 04  1,0t   O 

 a demoli ní odpady  

Odpady vzniklé užívání objektu : [20] [26]

 Název : Katalogové íslo : Hmotnost (t/rok) : Kategorie odpadu :     

 Zá ivky    20 01 21*    0,01t   N 

 Sm sný komunální  20 03 01    3t           O 

 odpad    
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e) Bezpe nost p i užívání : [1]

Vlastník hotelu Harley je povinen udržovat objekt ve stavu bezpe ném jak pro hosty 

(nájemníky), tak i pro širokou ve ejnost v okolí, aby nedošlo ke škod  na majetku ba i újm   

na zdraví. Touto povinností se má dle platných p edpis  udržovat a kontrolovat stavbu, pop . 

provád t pot ebné revize a opravy vzniklých vad ohrožujících zdraví osob a majetku. 

f) Ochrana proti hluku : [1]

Hluk zp sobený vn jšími vlivy bude eliminován nov  navrženými plastovými okny. 

Hluk mezi jednotlivými pokoji bude eliminován zdí Silka S12-1800 , které je navržena 

v tlouš ce 300mm. Naopak konstruk ní systém s novými technologiemi použitými p i stavb

hotelu nebudou nijak narušovat okolní ráz sousedních obyvatel.  

g) Úspora energie a ochrana tepla : [1]

Na hotelu budou použity pouze certifikované materiály, které mají požadovanou 

kvalitu. Veškeré konstrukce hotelu jsou v souladu s tepeln  technickou normou  

SN 73 0540-2 [21]  a spl ují požadavky na sou initel prostupu tepla. Použité tepelné izolace 

budou v souladu s vyhláškou . 151/2001 [22]. P i navrhování budovy bylo p ihlíženo k vn jší 

obálce budovy, která musí spl ovat požadavky na m rnou energetickou spot ebu popsanou ve 

vyhlášce . 291/2001 [23].

h) ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace : [1]

Vstup do budovy je ešen jako bezbariérový. Vstup do objektu je s ohledem na t lesné 

postižené osoby ešen pomocí svahování 5% sm rem od objektu. Komunikace z parkovacího 

místa je mírn  vyvýšena oproti p íjezdové cest , a proto bude použita v míst  napojení na 

parkovací stání pro t lesn  postižené snížený spádovaný obrubník. 

i) Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy : [1]

Stavba hotelu nebude ohrožována v dané lokalit  žádnými škodlivými vn jší vlivy 

prost edí, které by jakkoliv omezovali navrhovanou stavbu.  

[26]  tab. zdroj : Vyhláška MŽp . 381/2001 Sb., p íloha .1,2 (tabulka p evzata a upravena) 
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j) Ochrana obyvatelstva : [1]

Pro ochranu obyvatelstva bude v pr b hu výstavby kolem celého objektu z ízeno 

do asné mobilní oplocení. Stavba jejím umíst ním nebo provozem nebude vykazovat  

i ohrožovat obyvatelstvo negativními vlivy. 

k) Inženýrské stavby (objekty) : [1]

Inženýrské sít  se ídí závazným ustanovením dle SN 73 6005 Prostorové uspo ádání 

sítí technického vybavení [24].  

k1) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních ploch : [1]

- Splašková kanalizace [1] :  

Splašková kanalizace bude napojena na ve ejnou kanaliza ní sí  z ulice Lukešova. 

    

- Deš ová kanalizace [1] : 

Ve fázi p ípravy staveništ  budou z ízeny RŠ do kterých bude svedena deš ová voda. 

Odvodn ní okolních zpevn ných ploch : Z okolních chodníku jsou deš ové vody vsakovány do 

zeminy (dlažba na št rkovém podloží), avšak pokud se nevsáknou odvedou se na okolní terén, 

který je schopen tuto vodu absorbovat. Proto nedojde u okolních pozemk  k jejich zaplavování 

a podmá ení. 

k2) Zásobování vodou : [1]

Zásobování vodou se ídí vyhláškou .428/2001 Sb [25]. 

Vodovodní p ípojka bude napojena z místního vodovodního ádu DN PE 150 z ulice 

Lukešova, který je majetkem SMVaK. Na hranici pozemku je z ízena provozní vodom rná 

šachta s vodom rnou soustavou. 

P edpokládaná spot eba vody : QROK= cca 4340 m3/rok 

k3) Zásobování energiemi : [1]

Napojení elekt iny je provedeno pomocí p ípojkové sk ín  s elektrom rnou soustavou, 

která je umíst na 1 m od hranice pozemku.  

P edpokládaná spot eba elekt iny: 

- ro ní spot eba cca 244 000 kW.
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P ípojka nízkotlakého plynu je rovn ž napojena na p ípojkovou sk í , v níž je umíst n 

hlavní uzáv r plynu spolu s elektrickým rozvad em.  

Napojení ke st edotlakému plynovodu STL PE 100 bude z ulice Lukešova.  

k4) ešení dopravy : [1]

Sjezd z ve ejné komunikace bude situován z ulice Borkovcova, na kterou bude 

navazovat vedlejší komunikace k parkovišti bytového domu.  

k5) Povrchové úpravy okolí stavby : [1]

Komunikace pro p ší je provedena pomocí chodníku, který je p ímo napojený  

na místní komunika ní cestu. Vjezd na pozemek je proveden z asfaltového silni ního materiálu, 

parkovací místa na stání a p ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

k6) Elektronické komunikace : [1]

Tato projektová dokumentace se nezabývá p ípojkou na elektronické komunikace 
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1) Technická zpráva [1]

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ : 1

Staveništ  se nachází na stavební parcele . 3241/12. Plocha stavebního pozemku je  10 

622 m2
. Stavební pozemek je vedený v katastrální map  stavebního ú adu Ostrava  

v zastav ném území. Lokalita je p evážn  administrativního charakteru, celá zóna se nazývá 

„Rakovec”. Stavební parcela je situována v rovinatém území. Z ulice Borkovcova je z ízen 

vstup na staveništ  pomocí vstupní brány s ší kou vjezdu 3m. Pozemní komunikace na ulici 

Borkovcova je asfaltová, ší e 6 m. Pro ú el za ízení staveništ , na kterém bude soust ed ný 

pracovní prostor, skládky a provozní za ízení, bude sloužit celá plocha pozemku. Stavební 

d lníci, kte í budou využívat osobní automobily k doprav  na staveništ , budou parkovat tyto 

auta na vedlejších parkovištích, kde pro n  bude, pokud je to nutné, vy ízeno parkovací stání u 

p íslušného vlastníka. Z tohoto d vodu nebude nutné pro ú ely hotelu muset být z ízeno 

samotné parkovišt . V p ípad , že nastane situace, kdy bude pot eba dalších venkovních ploch 

pro za ízení staveništ , projedná tento zám r investor s p íslušným ú adem na vlastní žádost. 

Doprava materiálu na staveništ  bude probíhat za pomocí ve ejných komunikací. 

Stavební materiál budou p evážet b žné nákladní automobily, pop . osobní automobily 

s p ív snými vozíky.  

   

b) Významné sít  technické infrastruktury : [1]

Technická infrastruktura není p edm tem této PD 

c) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod. : [1]

V rámci zemních prací budou vybudovány p ípojky inžen. sítí dle projektu TZB. 

Inženýrské sít  budou napojeny z ve ejné sít  na ulici Lukešova. Na hranici pozemku 

budou vybudovány hlavní rozvád cí body (hlavní stavební rozvad , kanaliza ní šachta, 

provozní vodovodní šachta). Od t chto bod  budou rozvedeny všechny sít  natrvalo k hotelu a 

do asn  k mobilním bu kám. Vedení el. nap tí bude provedeno jak vzduchem na d ev ných 

sloupcích 3,5m vysokých, tak i vedením pod zemí.  

Dále využijeme trvalého napojení bytového domu k napojení pracovních stroj   

a za ízení (je áb, sila). Pod komunikací bude na ochranu inženýrských sítí z ízena chráni ka. 

Schéma inženýrských sítí je zazna eno na výkresu ZS.  
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Požadovaný p íkon el. energie : 76,6 kW 

Požadovaný p ítok vody : 0,58 l/s 

Na staveništi bude provedena do asná zpevn ná plocha ze silni ních panel  2x3m. 

Vedle silni ních panel  bude pod skládkami proveden násyp ze št rkového lože. Odvodn ní 

staveništ  v pr b hu výstavby bude tímto dostate né 

d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace : [1]

  Staveništ  bude oploceno ocelovým plechovým plotem – mobilním do betonových 

p enosných patek výšky 1,8 m se vstupní uzamykatelnou ocelovou bránou dosahující výšky 

rovn ž 1,8 m. Vstup na staveništ  bude viditeln  ozna en informativní cedulí se základními 

údaji o probíhající stavb , dále pak tabulí se zna kou zákazu vstupu nepovolaným osobám. Pro 

výjezd vozidel ze staveništ  bude sloužit dopravní zna ení dle platných p edpis  tak, aby 

nedošlo k n jakému obecnému ohrožení. 

P i opoušt ní vozidla staveništ  bude probíhat kontrola a išt ní vozidel tak, aby 

nedocházelo ke zne išt ní ve ejné komunikace. 

e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm  : [1]

Staveništ  se nachází na stavební parcele, která je v majetku investora stavby. Okolní 

pozemky nebudou nijak využívány k usklad ování stavebního materiálu.  

f) ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt  : [1]

P ed veškerými stavebními prácemi bude muset stavebník zabezpe it vyty ení všech 

stávajících inženýrských sítí a samotné hranice budoucí stavby. Vyty ení se musí provést jak 

polohov  tak i výškov , v p ípad  inženýrských sítí se musí vyty it i ochranná pásma. 

V pr b hu výkopových prací, v místech ochranného pásma inženýrských sítí, budou probíhat 

veškeré stavební práce ru n . Na po átku všech stavebních prací se provede oplocení staveništ

a vybuduje se technické a sociální zázemí pro zam stnance stavby. Provedou  

se provizorní a áste n  trvalé rozvody inženýrských sítí. Dále se pak na staveništ  p ivezou 

do asné silni ní panely, ze kterých se pak ud lá stavební komunikace a št rk, který použijeme 

jako podklad pod skládky. Stavební materiály budou skladovány pouze v místech tomu 

ur ených (viz. ZS), pakliže stavbyvedoucí neur í jinak.  
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Pro ú ely smíšeného stavebního odpadu bude na staveništ  dovezen kontejner, který se 

po napln ní vym ní za druhý. Ostatní stavební odpady budou t íd ny dle jejich chemického 

složení. Všechny odpady se budou pr b žn  odvážet a zpracovávat podle platných  

a závazných ustanovení o odpadech.       

g) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení : [1]

Na staveništ  se dovezou mobilní stavební bu ky, které se následn  po dokon ení 

výstavby hotelu odvezou. Všechny stavby použité pro ú ely ZS nebudou mít základy, tudíž 

nebudou trvale spojeny se zemí. Pro takto postavené stavby není ze zákona .183/2006 Sb.  

o územním plánování a stavebním ádu [2], pot eba ohlášky na stavebním ú ad

h) Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany 

zdraví, plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona 

o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci : [1]

P i jakýchkoliv stavební prací je nutné dodržování všech nejnov jších bezpe nostních 

p edpis . Dále je nutné dodržování všech organiza ních, technických a dalších nezbytných 

opat ení plynoucí k zajišt ní bezpe nosti práce a ochran  zdraví dle vyhlášky .361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci [3]. P i práci na výstavb  hotelu bude dále 

postupováno dle zákona .309/2006 Sb. zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci [4]. 

Všechny práce s el. za ízením pod proudem musí být provád ny podle platných p edpis

a norem. Montážní práce na ZTI budou provád ny za p edpokladu dodržení všech závazných 

ustanovení vyplývajících z SN EN 12056 1 až 5 [5], SN 75 6760 [6] a SN 75 5455 [7]. 

P ed veškerými stavebními prácemi se bude muset zabezpe it vyty ení všech 

stávajících inženýrských sítí. 

Místa, která jsou její povahou brána za nebezpe na, musí být viditeln  ozna ena 

výstražnými nápisy nebo zabezpe ena tak, aby nedošlo k ohrožení pracovník . Všichni 

pracovníci, kte í se zú astní akce výstavba hotelu, budou ádn  proškoleni s bezpe nostními 

p edpisy. O školení se provede protokol, který pak každý pracovník stvrdí svým podpisem  

o jeho proškolení. Práce, které vyžadují zvláštní proškolení, budou provád t pouze osoby, které 

jsou k této innosti zp sobilé.  

Všichni pracovníci budou zp sobilí pro práci na stavb , budou nosit ochranné pom cky 

a prost edky. P i pohybu a manipulaci se staveništními mechanizmy se musí dodržovat všechny 
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bezpe nostní opat ení. Stavební mechanizmy mohou ovládat pouze osoby k tomu ur ené, které 

budou mít k této innosti p íslušné oprávn ní. Dále musí být zabezpe eny proti neoprávn nému 

použití.   

Všechny požadavky ÚBP na výstavbu hotelu bude sledovat bezpe nostní technik.  

i) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb  : [1]

P i výstavb  hotelu se budou pro stavební práce používat b žné stavební technologie, 

které nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. Na zdejší vzrostlé stromy bude brán z etel 

p i jakékoliv práci v jejich blízkosti. Stromy na pozemku budou zachovány. S odpady, které 

vzniknou v pr b hu stavebních prací, bude nakládáno v souladu s platným zn ním zákona . 

185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  ve zn ní pozd jších p edpis [8]. 

Stavební odpad bude t íd n a bude s ním zacházeno povoleným, zákonem daným zp sobem. 

Vyt íd ný stavební odpad se zlikviduje bu to recyklací anebo se odveze  

na povolenou skládku, kde se uloží, pop ípad  se vybere odborná firma, která tyto odpady 

zlikviduje. P i výstavb  hotelu vznikají odpady, které spadají do skupiny 17 (stavební  

a demoli ní odpady) dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad  a seznam nebezpe ných 

odpad  ve zn ní pozd jších p edpis [9]. 

V pr b hu výstavby a do jejího dokon ení musíme dbát na : 

- kontrolu a išt ní všech vozidel opoušt jící staveništ   

- omezení vzniku prašnosti a hlu nosti z provád jících stavebních prací 

- zabrán ní unikání ropných látek a pohonných hmot do zeminy z provozu stavebních 

mechanizm

- ochranu vzrostlých strom  na staveništi 

- pravidelné odvážení odpad , tak aby se neskladovaly 

j) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín  : [1]

 Orienta ní celková doba výstavby : 27 týdn

 P edpokládaný za átek výstavby :  únor 2014 

 P edpokládaný konec výstavby :  listopad 2014 
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Staveništ  se nachází na stavební parcele . 3241/12. Plocha stavebního pozemku je  10 

622 m2
. Stavební pozemek je vedený v katastrální map  stavebního ú adu Ostrava  

v zastav ném území. Lokalita je p evážn  administrativního charakteru, celá zóna se nazývá 

„Rakovec”.  

Za touto zónou se nachází lesní plocha ve vzdálenosti cca 400 m. Stavební parcela 

je situována v rovinatém území. Na pozemku se nachází deset ovocných strom  (stá í cca 30 

let) a t i nízké smrky. Pozemek je zatravn n. Složení základové p dy je tvo eno št rkopískem.  

Na základ  provedených zkoušek o výskytu radonu nebyl zjišt n pr nik a následn  riziko 

radonu. Po provedení hydrogeologického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody 

v hloubce -4,025 m od upraveného terénu. 

 Z ulice Borkovcova je z ízen vstup na staveništ  pomocí vstupní brány s ší kou vjezdu 

3m. Pozemní komunikace na ulici Borkovcova je asfaltová, ší e 6 m. Stavební pozemek je 

oplocen ocelovými sloupky a drát ným pletivem s bužírkou výšky 180 cm.  

Napojení elekt iny je provedeno pomocí p ípojkové sk ín  s elektrom rnou soustavou, 

která je umíst na 1 m od hranice pozemku. P ípojka nízkotlakého plynu je rovn ž napojena na 

p ípojkovou sk í , v níž je umíst n hlavní uzáv r plynu spolu s elektrickým rozvad em.  

Z uli ního ádu je napojen vodovod do vodovodní šachty s vodom rnou soustavou, která je 

umíst na na pozemku 1 m od oplocení. Napojení kanalizace na objekt je provedeno pomocí 

kanaliza ní šachty umíst né 1,5 m od hranice pozemku. Všechny inženýrské sít  jsou napojeny 

z ulice Lukešova. Ostatní inženýrské sít  (sd lovací kabely) jsou vedeny v ulici Lukešova (viz. 

p íloha C.1-1 Koordina ní situace). 

b) Architektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení : [1]

Urbanistické ešení : [1]

Objekt hotelu HARLEY je situován v zastav ném území v obytné zón  „RAKOVEC“ 

na území m sta Ostrava. Podélná osa bytového domu (orientace V-Z) je situována rovnob žn

s uli ní osou komunikace Borkovcova. Vstup na pozemek je navržen dvojím zp sobem, a to 

pro p ší a automobilovou dopravu. Vstup pro auta je navržen uzamykatelnou pojízdnou bránou 

z nerezové oceli vysokou 1,8 m. Povrch komunikace a stání pro vozidla je asfaltový. 

Komunikace navazuje na 18 stání pro osobní auta + 2 stání pro osoby s t lesným postižením. 

Komunikace a parkovišt  se nachází na západní stran  pozemku. Vstup pro p ší je také ešen 

pomocí uzamykatelné ocelové branky vysoké rovn ž 1,8 m.  
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Vstupní komunikace je provedena pomocí chodníku, který je p ímo napojený na místní 

komunika ní cestu.  

Vstup do objektu je s ohledem na t lesné postižené osoby ešen pomocí svahování 5% 

sm rem od objektu. Objekt je z elní strany (severní a západní strany) oplocen keramickým 

plotem s ocelovými p í lemi. Oplocení z jižní, východní strany je realizováno pomocí 

ocelových sloupk  a pletiva. Oplocení je vysoké 1,8m. Objekt je v souladu s regula ním plánem 

pro dané území.  

Architektonické a dispozi ní ešení : [1]

Architektonické ešení celé budovy je realizováno za nejnov jších trend  všech 

možných dostupných materiál . Na vn jší fasád  je patrné vnit ní uspo ádání stavby, které je 

architektonicky zohledn no a maximáln  zesimetrizováno, tak aby budova p sobila jako celek 

co nejlépe zapadající do zastav ného území s ohledem na životní prost edí. 

Hotel HARLEY je charakterizován svým p dorysem v obdélníkovém tvaru. Budova je 

šestipodlažní, nepodsklepená. Vstup do objektu je ze západní strany objektu. Vstup  

do objektu je vypracován bezbariérov  a jako spojovací lánek mezi vstupem do budovy  

a komunikací nám svahování z betonových dlaždic a asfaltového povrchu. Dispozice objektu 

vychází z jednoduchosti stavby a maximáln  možné úspory tepla. K budov  pat í parkovací 

plocha o 18 stáních a 2 stání pro t lesn  postižené. Prostorová skladba je následující, hotel tvo í 

dle studie n kolik zón, kdy v p ízemí se nacházejí sociální, pracovní, výrobní, skladovací, 

komunika ní a stavovací zóny. V p ízemí se nacházejí jednotlivé místnosti restaurace, lobby 

bar, bar, záchody, sklady, kuchyn , technická místnost, atd. Rozmíst ní funk ních prostor je 

patrné z p iložených výkres . V p ízemí se nachází chodba, která plní funkci spojovací mezi 

jednotlivými byty a patry. V hotelu jsou pro komunika ní požadavky provedeny 3 výtahy, kde 

jeden výtah je pouze pro personál a další 2 výhradn  pro hosty. V jednotlivých patrech jsou 

dále pak hotelové pokoje, které obsahují: pokoje pro hosty (obytná zóna) koupelny s wc a 

chodba. Dále jsou zde sklady pro pokojské a chodby.

c) Orienta ní statistické údaje o stavb  :  [1]

 Celková zastav ná plocha :  902 m2

 Celkový obestav ný prostor :  23 985 m3

 Celková užitná podlahová plocha : 5 432 m2
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d) Technické a konstruk ní ešení : [1]

Hotel je proveden jako ŽB montovaný skelet. Jeho hlavními konstruk ními prvky jsou 

železobetonvé sloupy, pr vlaky, panely Spiroll. Pro výp ové zdivo bylo použito leh ené zdivo 

Ytong.  Navržená st echa je plochá-nepochúzí.  

Stropy nad jednotlivými patry v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 6.NP budou 

realizovány v systému Prefa Brno, který je složen z železobetonových dutinových panel

Spiroll . Stropní pr vlaky na sebe navazují v 1/5 rozp tí tam, kde je nejmenší ohybový moment.  

Schodišt  bylo navrženo jako železobetonové. V budov  budou provedeny p í ky ze 

systému Ytong a Silka.  Dále jsou zde realizovány sádrokartonové p í ky fy RIGIPS sloužící 

k zakrytí stupa ek a vytvo ení podhledu. Sou ástí projektové dokumentace pro hotel Harley je 

úprava okolní zelen , komunikace a oplocení. 

Veškeré použité materiály a technologie, které budou použity p i výstavb  hotelu, budou 

mít p íslušné technické listy, platné atesty a prohlášení o shod . Tyto dokumenty o použitém 

materiálu, pop . technologii budou poskytnuty p i kolauda ním ízení.  

P ípravné stavební práce : 

P ed zapo etím stavebních prací na bytovém domu je pot eba z ídit za ízení staveništ . 

ZS je nedílnou sou ástí projektu. Skládá se hlavn  ze zpevn né komunika ní plochy, 

uzamykatelného skladu, skládek, deponie, oplocení a provizorního zázemí pro stavební 

d lníky, stavbyvedoucího, vrátného atd. Na stavbu bude dovezeno 6 mobilních stavebních 

bun k pro pot eby zam stnanc  a 1 stavební bu ka jako uzamykatelný sklad.  

Dále se bude muset provést napojení inženýrských sítí na staveništ  z ve ejných sítí. Napojení 

bude z ásti trvalé a z ástí provizorní. P ed samotným zahájením stavebních prací musí být 

vyty eny všechny stávající inženýrské sít  a rozvody, které jakkoliv zasahují do budoucí stavby 

i pozemku. 

Vyty ení stavby se provede jak polohov  podle koordina ní situace tak i výškov , kdy 

se odvodí od isté podlahy u vchodu do objektu ±0,000 – výška od rostlého terénu. Vyty ení 

provede specializovaný geodet 
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Zemní práce : 

Z územního rozhodnutí je z ejmé, že se objekt musí nejprve vytý it a výškov  ozna it. 

K tomu nám poslouží lavi ky, které se osadí na rohy budovy a na strany mezi n . 

Jako hlavní bod zemních prací je skrývka ornice, která se sejme do hloubky 200 mm. 

Skrývka má t ídu t žitelnosti 1. Zemina ze skrývky se uloží na mezideponii, odkud bude 

následn  použita na dokon ovací práce p i kone né fázi výstavby. Dalším hlavním bodem v této 

kapitole jsou výkopové práce, které se budou provád t strojn .  

Nejprve se vykope ve t íd  t žitelnosti 3, stavební šachty do hloubky -1,460m  

a -2,660m.  Dále se vykopou základové pásy do hloubky -3,925m, které mají t ídu t žitelnosti 

3. Vyt žená hornina se odveze na skládky k tomu p edem ur ené.  

ást zeminy se uloží na staveništi a zbytek se odveze na trvalou skládku mimo 

staveništ . Patky pro zast ešení se vykopou do hloubky -1,070 v pozd jší fázi výstavby, jakmile 

bude dokon eno celé první patro (1.NP).  T sn  p ed uložení samotných betonových patek je 

pot eba provést št rkový podsyp z kameniva frakce 8-32mm. Výkopové práce, kde se bude 

provád  dodate né monolitické základy  je pot eba základovou spáru ru n  za istit. 

Z geologického pr zkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou I. kategorie 

jednoduché a nenáro né.  

Základové konstrukce a podkladní betony : 

Z hydrogeologického pr zkumu vyplývá, že hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce -4,025 m, a tím do základových konstrukcí nezasahuje.  

Základy jsou tvo eny ŽB prefabrikovanými patky a áste n  monolitickými ŽB pásy. 

ŽB prefa patky jsou provedeny jako dvoustup ové s p dorysnými rozm ry v horní ásti  

650 x 650mm a v dolní ásti 1450 x 1450mm. ŽB prefa patky jsou navrženy z železobetonu 

t ídy C30/37 a jednotlivé dobetonávky jsou provedeny monoliticky z prostého betonu t ídy 

C30/37. Tyto monolitické základy se v míst  napojení na prefabrikované dílce vetknou na 

p edem p ipravené konzoly z výztuže, rozm ry dle výkresu základ . ŽB patky jsou provedeny 

v nezámrzné hloubce 1200mm pod terénem. P ed uložením základových patek a zárove

provedení monolitkých základ  je pot eba provést št rkový podsyp z kameniva frakce 8-32mm 

v tl.100 mm. Uložení základových patek na št rkové podsypy  se provedou až po uložení 

ležatých kanaliza ních rozvod . Jedlotlivé prefa prvky základ  se ukládají do výkop  bez 

paženía po jejich provedení bude proveden zhutn ný zp tný zásyp. Na jednotlivé základové 
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patky se položí žb trámy ší ky 650mm a výšky 1050mm. Vše je detailn ji zazna eno ve výkresu 

základ .  

Mezi jednotlivé základové patky položíme tepelnou izolace EPS S Perimetr v tl.200mm. 

Na izolaci a zárove  na základovou konstrukci provedme ochranou vrstvu z geotextílie Filtek. 

Na takto vytvo enou plochu položíme hydroizola ní fólii Alkorplan 35 034 v celé ploše 

základové konstrukce a na tuto fólii ud láme op t ochranou fólii ze stejného materiálu jako 

p edtím – geotextílie Filtek. Navrženou hydroizolaci vyvedeme min.250mm nad okapový 

chodník.  

Provede se ochrana základové spáry dle platné normy (731000) SN EN 1997-1 [2]

Konstruk ní systém : 

Svislý nosný konstruk ní systém tvo í železobetonové prefabrikované sloupy o 

p dorysných rozm rech 450mm x 450mm. Sloupy budou výšky 3000mm. Spoje mezi 

jednotlivými sloupy jsou zajišt ny vytaženou výztuží procházející pr vlakem k dalšímu sloupu. 

To samé je provedeno u základové patky. ŽB sloupy jsou vyrobeny z betonu t ídy C30/37 a 

výztuže 10ØV20 a t mínky Ø6  150. Ve výkresech jednotlivých p dorys  1.NP, 2.NP (F.1-

05, F.1-06), strop  (F.1-07) a ezech (F.1-09, F.1-10) jsou jednotlivé sloupy ozna eny pro 

jednoduchou orientaci. Sloupy jsou ozna eny A1-G3. Nedílnou sou ástí stropního systému jsou 

pr vlaky, které jsou položeny na sloupech. Tyto pr vlaky jsou tvaru obráceného T se ší kou 

850mm a výškou 250mm a L se ší kou 650mm a výškou 250mm.  Spoje pr vlak  jsou 

provedeny na ozub v místech nulových moment  cca v 1/5 pr vlaku. Kolmo na sm r pr vlaku 

jsou uloženy ztužidla, výšky 250mm a ší ky 225mm. Obvodové výpl ové zdivo je vyzd no 

z materiálu spole nosti Silka typ S12-1800 (300 x 249 x 249mm). Tyto st ny jsou provedeny 

v ší ce 300mm. Jako spojovací prvek je navržena na výpl ové zdivo Silka zdící malta SILKA 

(5Mpa) Schodiš ová mezipodesta je uložena na nosném zdivu Silka S12-1800 tl.300mm. Na 

vnit ní nenosné zdivo tl.100mm je použito p í kové zdivo Ytong P2-500 o rozm rech (100x 

249 x 599mm). P í kové zdivo se bude realizovat za pomocí spojovacího m stku zdící malty 

Ytong s pevností 5Mpa.   

U okenních a dve ních p eklad  budou na ost ní, parapet použity cihly Silka, které se pat i n

upraví tak, aby byla vytvo ena ve zdivu drážka 250mm pro vložení tepelné izolace XPS 

tl.30mm z d vodu p erušení tepelného mostu. 

V místech budoucích otvor  tl. st n 300 mm jsou navrženy p eklady Ytong PSF IV a v 

tl. st ny 100mm p eklad Ytong NEP10.  
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Venkovní skladba omítky je navržena z tepelné izolace EPS 70F, sklotextilní sí oviny 

a omítkového systému BAUMIT Granopor (škrábaná silikonová omítka). 

V místech pod terénem bude skladba vn jšího kontaktního systému složená z EPS 

PERIMETR tl.100mm. 

U vn jších st n tl.300 mm bude vložena TI z EPS tl.50 mm mezi p eklady, tak aby byla 

blíže k exteriéru.  

Stropní konstrukce : 

Stropy nad p ízemím, 2., 3., 4., 5. a 6. patrem jsou navrženy jako železobetonové stropy 

tl.250 mm.. Stropními prvky jsou železobetonové dutinové stropní panely Spiroll tl. 250mm, 

t ída betonu C50/57, které jsou položeny uloženy na MC 30 tl.10mm. Na stavb  byly použity 

dv  ší ky panel  1190mm a 590mm. Tyto stropní panely jsou uloženy na ŽB pr vlacích 

z betonu t ídy C30/37 a výztuží 8ØV20. Na konci stropu kolmo na uložení ŽB pr vlak  je 

provedeno ztužení celého skeletu pomocí ztužidel ze stejného materiál a výztuží 6ØV20. 

V místech provedení prostup  je provedena vým na pomocí ocelové vým ny a betonu C30/37 

vyztuženo výztuží 5ØV20.  

Veškeré provád cí práce jsou provád ny podle provád cího nejnov jšího vydání Prefa 

BRNO. 

Výkresy stropní konstrukce jsou zpracovány v projektové dokumentaci (viz. výkres 

strop  F.1-07)   

Schodišt , rampa : 

Jako vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími slouží jedno hlavní  

dvouramenné pravoto ivé schodišt  a jedno únikové (vedlejší) levoto ivé schodišt . Schodišt

je prefabrikované železobetonové. Konstrukce schodišt  je tvo eno z betonu C30/37 a výztuží 

6ØV20. Na staveništ  bude schodišt  dovezeno ve 3 dílech (2 schodiš ové ramena a podesta), 

které se následn  je ábem uloží na strop a nosné st ny. Jako povrchová úprava je zde zvolena 

keramická dlažba na lepící tmel. Zábradlí je tvo eno ocelovými trubkami s pozinkovanou 

povrchovou úpravou v podob  barvy béžové a d ev ným madlem profilu 40 mm.  

V budov  hotelu jsou z ízeny t i výtahy. Dva výtahy zna ky Schindler, typ 2400 budou 

sloužit jako hlavní spojovací m stek mezi jednotlivými patry, které budou využívat hlavn

hosté. T etí výtah Schindler, typ 3200 bude sloužit pouze pro personál hotelu jako provozní. 
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Pro provoz výtahu je použit hydraulický systém.Výtahy mají kone nou povrchovou úpravou 

st íbrné barvy.    

Zast ešení budovy : 

Konstrukce st echy je provedena jako plochá st echa jednopláš ová. Deš ová voda je 

spádována do dvou st ešních vtok . Kolem celé st echy je provedena atika ze zdiva Silka S12-

1800, která je dále zateplena EPS 70F v tl.200mm. 

Skladba st echy S9 je uvedena viz výkres F.1-08 plochá st echa. 

P í ky : 

Vnit ní nenosné st ny se skládají ze zd ných cihel  Ytong P2-500 o rozm rech (100x 

249 x 599mm) na maltu Ytong (5Mpa). P í ky budou provedeny dle technického p edpisu 

výrobce.  

Na výstavb  hotelu se budou také realizovat sádrokartonové p í ky firmy RIGIPS, které budou 

sloužit jako zakrývací konstrukce technického potrubí (stupa ek). Pro b žné místnosti byla 

navržena klasická sádrokartonová deska RB(A)-deska stavební a v místnostech s možností 

zvýšené vlhkosti, speciální impregnovaná sádrokartonová deska RBI (H2). 

P eklady :  

Nadokenní a nadedve ní p eklady pro tlouš ky st n 300 budou provedeny z Ytong PSF 

IV, pro st ny tlouš ky 100 mm budou použity p eklady Ytong NEP10. U vn jších st n tl.300 

mm bude vložena TI z EPS tl.50 mm, tak aby byla blíže k exteriéru.  

U okenních a dve ních p eklad  budou na ost ní, parapet použity cihly Silka, které se 

pat i n  upraví tak, aby byla vytvo ena ve zdivu drážka 250mm pro vložení tepelné izolace 

XPS tl.30mm z d vodu p erušení tepelného mostu. 

Podhledy a oplášt ní : 

Podhled schodišt  je proveden ze sádrokartonových desek RIGIPS RB(A) - deska 

stavební  tl.12,5mm upevn ných na konstrukci (profily R-CD montážní, profily R-CD nosné, 

profily R-UD) s parot snou zábranou. V místnostech jsou použity sádrokartonové desky Rigips 

podle ú elu místností (zelené, bílé). Vše bude provede dle technologického p edpisu 

spole nosti Rigips  
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Podlahy : 

Podlahy v objektu mají p evážn  textilní podlahovinu nebo keramické povrchy.  P esné 

skladby podlah a jednotlivé tlouš ky jejich vrstev jsou ešeny v realiza ní dokumentaci viz 

výkres F.1-1 a viz výpis místností na výkresech jednotlivých p dorys . Všechny podlahy jsou 

navrženy dle hygienických norem. V betonových mazaninách jsou vedeny dilata ní spáry v 

úsecích 3x3m. Vedení instalací v podlahách je nutné provést  

dle jednotlivých projekt  p ed jejich realizací. Podlahy jsou odizolovány od svislých st n  

10 mm izola ní páskou. 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie : 

Na izolaci a zárove  na základovou konstrukci provedme ochranou vrstvu z geotextílie 

Filtek. Na takto vytvo enou plochu položíme hydroizola ní fólii  

Alkorplan 35 034 v celé ploše základové konstrukce a na tuto fólii ud láme op t ochranou fólii 

ze stejného materiálu jako p edtím – geotextílie Filtek. Navrženou hydroizolaci vyvedeme 

min.250mm nad okapový chodník.  

V místnostech jako je prádelna, koupelna (viz výpis místností) se provede hydroizolace 

podlah. Jako hydroizolaci podlah provedeme nát r hydroizola ní elastické st rky s izola ní 

rohoží, kterou musíme vytáhnout podél st n min.200mm na st ny. Ukon ení provedeme 

pomocí koutového dilata ního profilu.  

Mezi tepelnou (zvukovou) izolaci a betonovou mazaninu vložíme separa ní vrstvu  

z PE fólie.  

Tepelná, zvuková a kro ejová izolace : 

Ve styku se zeminou použijeme tepelnou izolaci EPS PERIMETR. Ve vyšších patrech 

použijeme v podlahách kro ejovou izolace Rockwool steprock ND v tl. 50mm.  

Budova bude kontaktn  zateplena tepelnou izolací polystyrén EPS 70 F tl.200mm.  

Do výšky 850mm nad terénem bude použita tepelná izolace EPS Perimetr v tl. 200mm.  

Omítky : 

Povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým 

požadavk m. 

Vnit ní omítky zdí a strop  budou provedeny v systému Baumit. Skladba je uvedena ve 

výkresu detailu F.1-16. Na zdivo Ytong, Silka se provede Baumit lepící st rka na kterou 

následn  p íjde Baumit vnit ní sádrová štuková omítka.  
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Sádrokartonové povrchy budou p etmeleny a p ebroušeny dle montážních p íru ek  

fy RIGIPS. 

Vn jší skladba vrstev:  - baumit lepící st rka 3mm (sklotextilní sí ovina 0,2mm) 

    - baumit Granopor základ 2mm 

    - baumit Granopor omítka 3mm 

    - baumit granopor barva 0,2mm 

Skladba u soklu:   - lepící a st rková hmota baumit 

    - tepelná izolace EPS perimetr tl.100mm  

    - baumit lepící st rka 3mm 

    - baumit podkladní nát r 

    - mozaiková omítka Mosaik TOP 

Obklady a dlažby : 

Pro vnit ní obklady a dlažby použijeme keramické obklada ky. Tvary, barvy  

a velikosti si vybere sám investor po dohod  s architektem  Použité obklady jsou navrženy 

v místnostech (koupelny, kuchyn  a schodišt  atd.). Viz výkres podlaží a legenda místností. 

Pro venkovní schodišt  byla rovn ž navržena keramická dlažba. 

Vn jší obklady jsou navrženy na sloupu u vstupu a budou provedeny vápencovými 

pásky. 

Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky : 

Okenní otvory – plastové jednoduché s izola ním dvojsklem s teplým ráme kem  

v p írodním odstínu o ech. Vzorek povrchové úpravy bude p edložen k odsouhlasení 

architektovi. 

Maximální sou initel prostupu tepla Rám + sklo k = 0,9 W/m2K.  

Vstupní dve e – hliníkové turniketové otá ivé dve e - Otá ivé turniketové dve e,   

4-k ídlové, z oceli obkládané systémovými hliníkovými profily, prosklený, typ: Hyper 

(Steko) 

konstrukce se sklen ným výkladcem do ocelových zárubní  

Dve ní otvory v interiéru - typická hladká dýhovaná k ídla, do obložkové dýhované 

zárubn  a do ocelových zárubní. 

Dve ní otvory v interiéru – hliníkové dve e s áste ným zasklením viz. výpis prvk
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Jako fasáda bude proveden lehký obovodový pláš  FW 50+SI od firmy Schuco. Celkové 

Uf = 0,7 W/m2K. V tomto systému jsou použity izola ní trojskla v hlinikovém rámu. V p íloze 

je prospekt na tento typ prosklené fasády a dále jsou provedeny detaily jednotlivých spojení. 

P ed výrobou oken a dve í se provede rozm ení otvor  p ímo na stavb . Okna, dve e 

se namontují, vyváží do vodorovné a svislé polohy, ukotví do st ny a nakonec se p ipojovací 

spára mezi st nou a rámem výplní t snící PUR p nou a následn  interiérovým a exteriérovým 

t sn ním. V p ipojovací spá e se osadí na vn jší stran  okna (exteriéru) hydroizola ní páska. 

Dále se pak nainstaluje na vnit ní stran  okna vzduchot sná a parobrzdící fólie.  

Klempí ské výrobky : 

Na st eše objektu budou oplechovány atiky v min. sklonu 5%. 

Veškeré oplechování klempí skými výrobky bude provedeno z poplastovaných plech

tl.0,7mm (oplechování parapet , nových prostupu vystupujících nad st echu), odstín Patina 

šedá 

St ešní svody a žlaby budou z pozink, barva hn dá. 

Oplechování okna s bílým lemováním pozink plech tl. 0,75 mm + bílý matný nát r 

Malby a nát ry : 

Pro vnit ní malby st n a strop  budou použity 2 vrstvy barvy Primalex Plus, 

V místnostech kde jsou použité sádrokartonové desky použijeme také ve dvou nát rech barvu 

Primalex Plus. Odstín jednotlivých místností bude konzultován s designérem 

Pro nát r schodiš ových madel použijeme lazurovací lak v dekoru o ech 

  

V trání místnosti : 

V trání jednotlivých místností je navrženo jak p irozen , tak i nucen . Pro p irozené 

v trání nám budou sloužit okna, které budou mít nastavitelnou ventila ní št rbinu. Pro nucené 

v trání, které bude sloužit nap . pro záchody, bude navržen zp sob v trání vzduchotechnikou, 

který bude podrobn ešen v kapitole TZB. Umíst ní m ížek bude konzultovat designér 

spole n  s hlavním projektantem stavby. 
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Venkovní úpravy 

Kolem celého objektu je navržen okapový chodní ek, který je vyroben z teraco-

betonové dlažby o rozm rech dlaždice 300x300x100 mm s betonovým obrubníkem. Dlažba je 

vložena do pískového podsypu.  

P ší komunikace k budov  je provedena zámkovou betonovou dlažbou tlouš ky 60 mm. 

Dlažba je uložena do kamenné drt  (frakce 4-8 mm) v tlouš ce 100 mm. Kolem chodníku je 

osazen betonový zahradní obrubník. 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí : [1]

Na hotelu budou použity pouze certifikované materiály, které mají požadovanou 

kvalitu. Veškeré konstrukce hotelu jsou v souladu s tepeln  technickou normou  

SN 73 0540-2 [3] a spl ují požadavky na sou initel prostupu tepla. Použité tepelné izolace 

budou v souladu s vyhláškou . 151/2001 [4]. P i navrhování budovy bylo p ihlíženo k vn jší 

obálce budovy, která musí spl ovat požadavky na m rnou energetickou spot ebu popsanou ve 

vyhlášce . 291/2001 [5].

f) Zp sob založení objektu : [1]

Z hydrogeologického pr zkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou I. kategorie 

jednoduché a nenáro né 

Základy jsou tvo eny ŽB prefabrikovanými patky a áste n  monolitickými ŽB pásy. 

ŽB prefa patky jsou navrženy z železobetonu t ídy C30/37 a jednotlivé dobetonávky jsou 

provedeny monoliticky z prostého betonu t ídy C30/37. P ed uložením základových patek a 

zárove  provedení monolitkých základ  je pot eba provést št rkový podsyp z kameniva frakce 

8-32mm v tl.100 mm.  

g) Vliv stavby na životní prost edí : [1]

Výstavba hotelu a následn  jeho provoz nebude mít jakýkoliv negativní dopad na 

životní prost edí. 

P i výstavb  hotelu se budou pro stavební práce používat b žné stavební technologie, 

které nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. Na zdejší vzrostlé stromy bude brán z etel 

p i jakékoliv práci v jejich blízkosti. Stromy na pozemku budou zachovány. S odpady, které 

vzniknou v pr b hu stavebních prací, bude nakládáno v souladu s platným zn ním zákona . 

185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis 6. Stavební odpad bude t íd n a bude s 

ním zacházeno povoleným, zákonem daným zp sobem. Vyt íd ný stavební odpad se zlikviduje 
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bu to recyklací anebo se odveze na povolenou skládku, kde se uloží, pop ípad  se vybere 

odborná firma, která tyto odpady zlikviduje. P i výstavb  BD vznikají odpady, které spadají do 

skupiny 17 (stavební a demoli ní odpady) dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad  a 

seznam nebezpe ných odpad  ve zn ní pozd jších p edpis 7. 

V pr b hu využívání stavby hotelu je pot eba : 

- minimalizace odpad  a jejich vznik 

- t íd ní odpad  na jednotlivé druhy 

- maximální recyklace recyklovatelného materiálu a s tím spojená minimalizace 

ukládání odpad  na skládky  

Kategorizace odpad  dle vyhlášky .381/2001 Sb. [7]                    

Stavební a demoli ní odpady – Odhadované množství  

Odpady vzniklé výstavbou hotelu : [7]

 Název : Katalogové íslo : Hmotnost : Kategorie odpadu :     

 Beton    17 01 01  1,1t   O  

 D evo   17 02 01  0,9t   O  

 Sklo   17 02 02  0,5t   O  

 Plasty   17 02 03  0,8t   O  

 Železo a ocel  17 04 05  0,4t   O  

 Sm sné stavební  17 09 04  1,0t   O 

 a demoli ní odpady  

Odpady vzniklé užívání objektu : [7]

 Název : Katalogové íslo : Hmotnost (t/rok) : Kategorie odpadu :     

 Zá ivky    20 01 21*    0,01t   N 

 Sm sný komunální  20 03 01    3t           O 

 odpad    

h) Dopravní ešení : 

Sjezd z ve ejné komunikace bude situován z ulice Borkovcova, na kterou bude 

navazovat vedlejší komunikace k parkovišti bytového domu. Parkovišt  obsahuje 18 stání pro 

osobní auta + 2 stání pro osoby s t lesným postižením. Parkovišt  se nachází na západní stran
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pozemku. Komunikace pro p ší je provedena pomocí chodníku, který je p ímo napojený na 

místní komunika ní cestu. Vjezd na pozemek je proveden z asfaltového silni ního materiálu, 

parkovací místa na stání a p ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

i) Obecné požadavky na výstavbu 

Projektová dokumentace je vypracována dle platných zákon  a norem. P i navrhování 

a zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území ze dne 01.01.2007 [8].  

[7] zdroj : Vyhláška MŽp . 381/2001 Sb., p íloha .1,2 (tabulka p evzata a upravena) 

Dále pak vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb ze dne 18.11.2009 [9]. Veškeré materiály, které 

byly použity v projektové dokumentaci mají platný certifikát o shod  dle §13 zákona .22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  ze dne 

01.09.2007 [10]. Na pozemek staveništ  bude vstup zakázán nepovolaných osob. 
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