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Anotace

KRUMPLOVIČOVÁ, Markéta. Hotel v Ostravě-Hrušově. Ostrava: VŠB - Technická

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2014, Počet stran: 45.

Bakalářská práce Hotel v Ostravě-Hrušově vychází z projektů realizovaných v

předmětech Ateliérová tvorba III a Ateliérová tvorba IV. Tato práce je v rámci

bakalářských prací unikátní svým odvážným řešením architektonického návrhu a také

velikostí samotné budovy. Budova o čtyřech nadzemních podlažích má tvar válce. Použití

tohoto geometrického tvaru s sebou přináší specifické požadavky především na dispoziční

řešení interiéru, konstrukci atypických schodišť, výkresovou dokumentaci budovy a návrh

předsazené fasády. Charakteristická předsazená mozaiková fasáda plní funkci slunolamu,

bezpečnostní ochrany a pomáhá vytvářet atmosféru atraktivního a zajímavého hotelu pro

personál i své hosty.



Annotation

KRUMPLOVIČOVÁ, Markéta. Hotel in Hrušov, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical

university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2014,

Number of pages: 45.

Bachelor thesis Hotel in Hrušov, Ostrava is based on projects implemnted in subjects

Atelier creation III and Atelier creation IV. The thesis is among other bachelor thesis

unique by its courageous solution of architectonic concept as well as size of actual

building. The four floor building has cylindrical shape. Usage of this geometric shape

brings specific requirements especially on arrangement of internal space, atypical stair

construction, drawing documentation of building and design of displaced facade.

Characteristic mozaic facade functions as sunblind, safety protection and helps to create

atmosphere of attractive and interresting hotel for staff and its guests.
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Seznam použitého značení

ČSN – Česká státní norma

m - Metr

m2 - Metr čtvereční

m3 - Metr krychlový

cm – Centimetr

mm - Milimetr

min. - Minimální

max. - Maximální

p.č. - Parcela číslo

odst. - Odstavec

sb. - Sbírky zákona

s. - Strana

tj. - To jest

tl. - Tloušťka

PD – Projektová dokumentace

ZTP – Zdravotně a tělesně postižení
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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

KONCEPTU
Řešené území se nachází v okrajové části Ostravy (Ostrava-Hrušov) podél části biokoridoru

řeky Odry. Z hlediska komerčního využití je toto místo velmi atraktivní a zatím stále

nedořešené. V platném územním plánu je plocha vymezena pro lehký průmysl. Část území je

označena za „sociální brownfield“ z důvodu vylidnění původních obyvatel kvůli povodním.

Území se nenachází v žádné památkové zóně. Napojení na dopravní infrastrukturu je dobré,

území je situováno na křižovatce silnice Bohumínské a nově vystavené D47. Celkově působí

prostor uzavřeně ohraničujícími komunikacemi, které ho „oddělují“ od města, ale zároveň

spojují se vzdálenějšími místy.

V současné době je staveniště a jeho okolí zatravněné a pokryté hojným množstvím

náletových dřevin. Přístup ke staveništi je z ulice Riegrova, výstavba navrhovaných

komunikací dosud nezačala.

Hlavní myšlenka konceptu je doplnit navrhovanou zástavbu polyfunkčních administrativních

objektů a konferenčního centra v bývalém dole Hubert stavbou, která opticky uzavře dvě

protínající se urbanistické osy (proto je zvolen válcový tvar) a nabídne společnosti v této

lokalitě chybějící funkci komfortního ubytování s potřebnými službami. Důležitá se jeví

návaznost na zelený koridor podél Ostravice vedoucí od Landeku, přes centrum Ostravy,

k dolní oblasti Vítkovic a dále do Beskyd. Okolí objektu by mělo být zarostlé stromy, na jihu

a západě je plánován hustý porost menšího lesa, který zároveň zachytí část hluku od kolejí.

Dostatek okolní zeleně zajistí možnosti volnočasových aktivit. Ve vzdálenosti do 50 m je

navrhována velká sportovní hala, která návštěvníkům nabídne prostory fitness, wellness

s menším bazénem a velkého sportovního hřiště a na jihovýchodě potom restaurace

s bowlingem, která vznikne využitím stávající průmyslové haly.
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2. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle vyhlášky č.

499/2006 Sb.)

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: „Hotel v Ostravě-Hrušově“

Druh stavby: Novostavba veřejného ubytování

Místo stavby: ulice Riegrova, Ostrava-Hrušov, v blízkosti bývalého dolu Hubert

Kraj: Moravskoslezský

Parcelní číslo: 1943, 1942, 700, 701, 791/1, 1881

Katastrální území: Ostrava-Hrušov (714917)

Základní charakteristika stavby: Novostavba veřejného ubytování

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Jméno: Statutární město Ostrava

Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektant: Markéta Krumplovičová

Adresa: Mongolská 1464/28, 708 00 Ostrava

Kontakt: +420 739 600 017

Vedoucí projektu: Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.

Konzultant projektu: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a

číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření):

Není předmětem této bakalářské práce.
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b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:

Pro vypracování dokumentace pro provádění stavby bylo použito architektonické studie

hotelu Hubert (výstup z předmětu Ateliérová tvorba IV) a dokumentace pro stavební povolení

(výstup z předmětu Ateliérová tvorba Va).

Architektonická studie:

Předmět: Ateliérová tvorba IV

Vedoucí práce: Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.

Dokumentace pro stavební povolení

Předmět: Ateliérová tvorba Va

Vedoucí práce: Ing. Marcela Halířová, Ph.D.

c) Další podklady:

Není předmětem této bakalářské práce.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) rozsah řešeného území:

Řešené území se nachází na parcelách č. 1943, 1942, 700, 701, 791/1 a 1881 v katastrálním

území Ostrava-Hrušov (714917), Moravskoslezský kraj. Stavební lokalita je situována u

stávající silnice III třídy s názvem Riegrova v jihozápadním cípu severní části Hrušova (nad

kolejemi).

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

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

Ochrana podle jiných právních předpisů se netýká tohoto území.

c) údaje o odtokových poměrech:

Území odvodňuje řeka Odra.
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Není předmětem této bakalářské práce.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:

Není předmětem této bakalářské práce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Využití území je v souladu s územním plánem.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Není předmětem této bakalářské práce.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Není předmětem této bakalářské práce.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Není předmětem bakalářské práce.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

Jsou to pozemky č. 1943, 1942, 700, 701, 791/1 a 1881 v katastrálním území Ostrava-Hrušov.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby:

Účelem projektu je stavba hotelu v tříhvězdičkovém standardu, která bude využívána

k ubytování přednostně zaměstnanců a návštěvníků technologického parku.
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c) trvalá nebo dočasná stavba:

Stavba je trvalého charakteru.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Ochrana podle jiných právních předpisů se netýká tohoto objektu.

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Projektová dokumentace pro provádění stavby je zhotovena v souladu s následujícími zákony

a předpisy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb – dle novelizované podoby ze dne 28.

února 2013

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., O ochraně zdraví při práci

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

předpisů:

Není předmětem této bakalářské práce.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

Pro stavbu nebyly stanoveny 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.):

V hotelu se nachází 60 dvoulůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových apartmánů s možností

přistýlky. Minimální kapacita hotelu činí tedy 65 hostů a maximální kapacita je 135 hostů.

Restaurace hotelu má kapacitu 50 strávníků.

Provoz hotelu nabízí pracovní místa pro vedení hotelu (ředitele), pro funkci recepční, pro

úklid a údržbu hotelu (pokojské, údržbář) a pro stravovací služby (kuchař, pomocník

v kuchyni, číšník). Předpokládá se, že v jedné pracovní směně bude obsazeno min. 8

pracovních míst – ředitel, recepční, pokojská, údržbář, kuchař, pomocník v kuchyni, číšník.
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Pro všechna pracovní místa kromě vedení hotelu je možné zaměstnat více lidí na vícesměnný

provoz.

Plochy a objemy:

Plocha řešeného území cca 16 000 m2

Plocha stavebního pozemku 3 000 m2

Plocha staveniště 3 000 m2

Zastavěná plocha 1 233 m2

Celková podlažní plocha 3 363 m2

Celková podlahová plocha 2 920 m2

Celkový obestavěný prostor 16 212 m3

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.):

Energetická spotřeba budovy bude pokryta nově zbudovanou přípojkou silového vedení a

vodovodní přípojkou napojenou na stávající vodovodní řád. Odpadní vody budou likvidovány

podle předepsaných požadavků. Odpadní vody z garážovaného stání a parkoviště budou

svedeny přes odlučovač lehkých kapalin do kanalizačního systému městské části.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Tento bod bakalářská práce neřeší.

k) orientační náklady stavby:

Tento bod bakalářská práce neřeší.

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
SO 01 – Objekt hotelu

SO 02 – Vodní prvek

SO 03 – Pěší komunikační osa spojující hlavní vchod s konferenčním centrem

SO 04 – Příjezdová komunikace pro motorová vozidla ze zámkové dlažby

SO 05 – Parkoviště podél SO 04
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SO 06 – Zpevněná plocha před hlavním vstupem do objektu včetně předzahrádky restaurace

SO 07 – Zpevněná plocha po obvodu objektu

SO 08 – Zpevněná plocha vyhrazená pro odpadové kontejnery

SO 09 – Příjezdová asfaltová komunikace

SO 10 – Parkoviště za objektem hotelu

SO 11 – Ostatní pěší chodníky

SO 12 – Plynovodní přípojka

SO 13 – Vodovodní přípojka

SO 14 – Přípojka silového vedení

SO 15 – Přípojka kanalizace
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ

ŘEŠENÍ

B.1.1. VYHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ
Stavební pozemek leží v jihozápadním cípu severní části městského obvodu Ostrava-Hrušov

(část Hrušova nad kolejemi). V současné době patří pozemky městu Ostrava. Stavební

pozemek se nachází v nejnižší části území, na rovné ploše pokryté vzrostlou i náletovou

zelení, v blízkosti protipovodňového valu, a tím i řeky Odry a jejího biokoridoru. V rámci

výstavby budou dotčeny parcely č. 1943, 1942, 700, 701, 791/1 a 1881 v katastrálním území

Ostrava-Hrušov.

B.1.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Stavba na kruhovém půdoryse o celkovém průměru 36 m a výšky 17,5 m tvoří hmotově válec

a opticky tak tvoří centrální bod dvou pod ostrým úhlem se křížících urbanistických os. Je tak

umístěna v jedné ose v návaznosti na kancelářské budovy v technologickém parku a v druhé

ose v návaznosti na konferenční centrum v bývalém dole Hubert. Objekt je zastřešen plochou

nepochozí střechou s velkým kruhovým světlíkem o průměru 20 m. Před fasádou je

předsazena ocelová konstrukce, která je nesena vlastním základem ocelových sloupů a

zároveň je kotvena ocelovými kotvami zapuštěnými do fasády objektu. Na této konstrukci je

přichycena mozaika z obdélníkových dřevěných prvků, které fungují jako sluneční clona,

ochrana před pádem z oken pokojů, a také mají za úkol rozbít monotónnost fasády. Vstup do

hotelu je orientován na východ, zásobování je řešeno příjezdovou cestou a vstupem ze severní

strany, kde je v prvním podlaží situováno veškeré provozní a technické zázemí hotelu.

Jednotlivé pokoje tvoří segmenty půdorysného kruhu po celém jeho obvodu a dělí jej na 24

dostředných částí.  Za předsazenou a tím jasně definovanou konstrukcí vstupu vejdeme do

centrální části hotelu, haly, která se otevírá až ke kruhovému světlíku na střeše.  V hale jsou

umístěná hlavní ocelová schodiště a prosklený výtah. V jednotlivých podlažích jsou vstupy do

pokojů umožněny z otevřených pavlačí po obvodu otevřeného prostoru. Všechny místnosti

jsou přístupné z tohoto centrálního prostoru. Prostory objektu v 1NP nabízí možnost služeb

pro hotelové hosty (stravování, konference, kadeřnictví, kosmetika, masáže, prodej tiskovin a

drobných předmětů) a hygienické zázemí pro hosty i pro zaměstnance. Ve 2NP se kromě



11

hotelových pokojů nachází galerie s posezením, s průhledem do vstupního prostoru a

s možností pobytu na venkovní terase.

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Z hlediska funkčního řešení je objekt rozdělen do jednotlivých podlaží podle svých funkcí. V

1NP se nachází vstup do objektu a společenská zóna. Realizuje se zde ubytování hosta,

hygiena, setkávání, stravování a jiné služby pro hosty. Na severní straně je umístěna provozní

a technická zóna, kde probíhá zásobování, skladování, příprava jídla, hygiena zaměstnanců,

praní a sušení prádla a administrativa. Tuto kruhovou výseč uzavírá technická místnost. Další

prostory 1NP tvoří hygienickou zónu pro hosty, zónu stravovací a služby. 2NP – 4NP je

řešeno jako zóna soukromá, ubytovací. Z pavlače se vstupuje do jednotlivých pokojů, které

jsou rozmístěny po celém obvodu kruhu. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení vychází z tvaru objektu (viz PD). Jednotlivé místnosti jsou situovány dle

světových stran a hygienických zásad. Vstup do objektu je umístěn na východní straně.

Vcházíme jím do centrálního kruhového prostoru až ke střeše otevřené haly, která slouží i

jako komunikační jádro, neboť zde stojí výtah a schodiště vedoucí k pavlačím v jednotlivých

podlažích, ze kterých jsou přístupné hotelové pokoje. Všechny místnosti objektu jsou

přístupné z tohoto prostoru. Zóna technická a provozní se nachází v 1NP na severní straně

objektu. Na kuchyni navazuje na severovýchodní straně restaurace. Východní, jižní a západní

strana prvního podlaží nabízí služby pro hotelové hosty. Jednotlivé provozy jsou od sebe

oddělené a umožňují pronajímání plochy pro účely podnikání. Ve 2NP – 4NP jsou po celém

obvodu hotelu umístěny hotelové pokoje. Pokoje jsou řešeny jako dvoulůžkové. Vstup vede

do předsíně, kde je umístěna vestavěná skříň a odtud vedou dveře do koupelny a do ložnice.

V každém podlaží se nachází dva apartmány s obývacím pokojem, ve kterém je možnost

přistýlky, navíc. V jihozápadní části probíhá celým objektem požární schodiště s únikovým

východem v úrovni 1NP a prostor pro úklid a pokojské. Ve 2NP je nad prostorem vchodu

umístěna galerie s posezením pro hotelové hosty s možností pobytu na terase.

B.1.3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
SVISLÉ KONSTRUKCE
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Veškeré svislé plošné konstrukce budou provedeny v systému VELOX. Vnější nosné

obvodové zdivo bude provedeno jako typ ZL40, tl. 400 mm. Pro vnitřní nosné zdivo bude

použit typ GT30, tl. 300 mm. Příčky budou VELOX vícevrstvé příčky, tl. 100 mm, nebo

VELOX WS 75, tl. 75 mm. Sloupy budou provedeny ze železobetonu (výztuž dle statického

výpočtu). Konzoly vynášející jednotlivé pavlače budou řešeny jako ocelové příhradové

konstrukce dle projektu ocelových konstrukcí a kotveny do nosného vnitřního zdiva do

hloubky 125 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Veškeré vodorovné konstrukce budou provedeny v systému VELOX. V tomto systému jsou

řešeny stropní nosné konstrukce, tl. 270 mm nebo 220 mm, ztužující věnce, překlady i

průvlaky.

PODHLEDY

Podhledy jsou řešené jako sádrokartonové zavěšené RIGIPS z desek 2x15 mm. Nosnou

konstrukci tvoří ocelový dvouúrovňový křížový rošt kotvený do konstrukce stropu pomocí

nosných profilů R-CD s roztečemi 700 mm.

SCHODIŠTĚ

V objektu se nacházejí dva typy schodišť. Ocelová samonosná schodiště jsou blíže

specifikována ve výpisu zámečnických prvků a podrobně řešena v projektu ocelových

konstrukcí. Železobetonové požární schodiště je řešeno jako deskové schodnicové, kotvené

po jedné straně do nosné vnitřní stěny. Jednotlivé stupně jsou nadbetonovány a opatřeny

stěrkovou povrchovou úpravou.

STŘECHA

Střecha bude provedena jako jednoplášťová plochá střecha s různými spády střešních rovin a

odvodněním dovnitř dispozice. Nosná konstrukce střechy bude provedena v systému VELOX.

Jako spádová vrstva bude použit cementový potěr. Ve skladbě konstrukce je použita parotěsná

vrstva JUTAFOL N AL 170 SPECIAL tl. 4 mm. Nad ní bude položena tepelná izolace

ISOVER EPS 100 S tl. 200 mm. Jako vrchní vrstva bude použita povlaková hydroizolace

FATRAFOL 810 tl. 2 mm, pod kterou je nutné dát separační PE folii tl. 0,05 mm. Přesná

skladba konstrukce viz výkres střechy. Velkou část střešní konstrukce tvoří kulatý, v průměru

20 m měřící, světlík. Specifikace klempířských výrobků viz výpis klempířských výrobků.
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Všechny tyto konstrukce zajišťují ochranu vnitřního prostředí budov proti hluku, tepelnou

ochranu a ochranu proti vodě. Ve všech konstrukcích je zajištěna aktivní celoroční bilance

vodní páry.

KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY

Nosnou konstrukci předsazené fasády budou tvořit ocelové sloupy obdélníkového průřezu

100x200 mm ukotvené na ocelových patkách přichycených šrouby k základům z betonu

C20/25 a přivařenými profily 100x100 mm připevněny ke kotvám zapuštěným ve fasádě.

Zavětrování ve svislé poloze bude provedeno přivařenými profily 100x100 mm vedenými

diagonálně od sloupu v úrovni podlaží k příčnému profilu 100x100 mm v úrovni vyššího

podlaží. Zavětrování ve vodorovné poloze bude provedeno ocelovými táhly přišroubovanými

na jednom konci ke kotvě v obvodové zdi a na druhém konci ke sloupu. Na tuto nosnou

konstrukci bude přišroubována ocelová konstrukce obkladu, ke které budou připevněny

jednotlivé dřevěné segmenty obkladu. Obklad bude proveden jako jeden kus vždy pro jeden

segment půdorysného kruhu (1/24 – šířka hotelového pokoje) na výšku podlaží.

PODLAHY

Podlahy 1NP

Podlahy v 1NP budou obsahovat tepelnou izolaci ISOVER EPS 100 S tloušťky 100 mm, která

bude chráněna PE separační folií proti následující vrstvě litého betonu, ve které bude na kari

síti zalitý topný kabel elektrického podlahového vytápění. V provozní části bude jako

podlahová krytina použita polyuretanbetonová litá podlaha ATEMIT Stonclad UR, která má

zvýšenou chemickou a mechanickou odolnost. Litá podlaha bude použita rovněž pro provoz

kadeřnictví a manikúry. V hotelové hale bude položen koberec VISTA tloušťky 7 mm

celoplošně lepený k podkladu disperzním lepidlem Objekt A8 a ke stěnám přichycený

podlahovými lištami LM. Koberec bude dále položen v prostorách restaurace, společenské

místnosti, masáží a vedení hotelu. Nášlapná vrstva v hygienických zařízeních bude provedena

jako keramická dlažba RAKO 40x40 cm ukotvená ve flexibilním lepicím tmelu tloušťky 1

mm.

Podlahy 2NP – 4NP

Podlahy budou nad konstrukcí stropu obsahovat kročejovou izolaci ISOVER N 4,0 tloušťky

40 mm. Izolace bude chráněna PE folií tloušťky 0,05 mm a na ní bude na kari síti zalitý ve

vrstvě betonu topný kabel elektrického podlahového vytápění. Na pavlačích a v galerii bude



14

jako nášlapná vrstva použit hotelový koberec VISTA tloušťky 7 mm celoplošně lepený

k podkladu disperzním lepidlem Objekt A8 a ke stěnám přichycený podlahovými lištami LM.

V jednotlivých hotelových pokojích bude pro prostor šatny a ložnice položen koberec VERDI

tl. 7 mm uchycený podlahovými lištami LM a k podkladu lepený disperzním lepidlem Objekt

A8. V koupelnách bude použita dlažba RAKO o rozměrech 20x20 cm ve flexibilním lepicím

tmelu tloušťky 1 mm. Prostory požárního schodiště nebudou podlahově vytápěné. Na nosné

konstrukci stropu bude provedena polyuretanbetonová litá podlaha ATEMIT Stonclad UR.

Podrobnější informace o skladbách podlah viz skladby podlah na výkresech jednotlivých

podlaží.

POVRCHY

Vnější povrchy obvodových zdí budou omítnuty vápeno-cementovým systémem venkovních

omítek BAUMIT. Povrchy všech vnitřních stěn (mimo povrchy obkladu) budou omítnuty

vápeno-cementovým systémem pro vnitřní omítky BAUMIT. Všechny dřevěné prvky budou

mořeny v odstínu dub. Všechny kovové prvky budou opatřeny lakováním v barvě RAL 7001.

OBKLADY

Veškeré obklady v objektu budou provedeny systémem firmy RAKO do výšky 1600 mm nad

úroveň podlahy. Obklady budou upevněny na flexibilním lepicím tmelu tloušťky 1 mm.

Obklady budou provedeny jako keramické dlaždice v rozměrech 10x20 a 20x40 cm a

tloušťky 9 mm.

ZÁBRADLÍ

Zábradlí budou ocelová lakovaná v provedení RAL 7001. Specifikace jednotlivých zábradlí

viz tabulky zámečnických výrobků.

IZOLACE

Tepelné izolace

Zateplení obvodových stěn, pozedních věnců, okenních a dveřních překladů a tepelně

technické řešení předsazené konstrukce je součástí řešení systému VELOX. Pro zateplení

obvodových stěn zvoleného typu využívá tento systém tepelné izolace EPS tloušťky 180 mm.

Zateplení ploché střechy bude provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 200 mm.

Rovněž zateplení podlahy na terénu bude provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl.

100 mm.
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Kročejové izolace

Jako kročejová izolace bude ve 2NP – 4NP použita izolace ISOVER N 4,0, tl. 40 mm.

Hydroizolace

Pro izolaci proti zemní vlhkosti bude použita povlaková hydroizolace FATRAFOL 813/VS,

tl. 2 mm, pod kterou se instaluje PE separační folie tl. 0,05 mm. Tato hydroizolace bude

zatažena podél základů do hloubky 600 mm. Pro hydroizolaci střechy je zvolena folie

FATRAFOL 810, tl. 2 mm, rovněž položená na PE separační folii, tl. 0,05 mm. Ve skladbě

střešní konstrukce bude použita parotěsná vrstva JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, tl. 4 mm.

Pro instalaci do vlhkých prostor koupelen hotelových pokojů a všech hygienických a

úklidových zařízení bude použita hydroizolační stěrka SE 6, tl. 3 mm pod keramickou dlažbu.

Stejný typ stěrky bude v tloušťce 2 mm použit pro hydroizolaci terasy nad hlavním vstupem.

VÝPLNĚ OTVORŮ

V objektu jsou osazena hliníková okna a hliníkové sestavy oken systému PONZIO PE78HI.

Výroba jednotlivých oken bude provedena dle výkresové dokumentace (viz tabulka

truhlářských výrobků). Okna jsou vyrobena z kvalitních hliníkových čtyřkomorových profilů

se zvýšeným nárokem na tepelnou a zvukovou izolaci. Zasklení je provedeno izolačním

dvojsklem.

Venkovní dveře jsou provedeny z hliníkových profilů systému PONZIO PE78. Výroba dle

výkresové dokumentace (viz tabulka truhlářských výrobků). Dveřní rámy jsou vyrobeny

z kvalitních hliníkových čtyřkomorových profilů. Dveřní výplň je dle specifikace provedena

buď zasklením izolačním dvojsklem, nebo neprůhlednými hliníkovými panely.

Posuvné dveře budou provedeny ze systému PONZIO SLIDING SL1600TT dle výkresové

dokumentace (viz tabulka truhlářských výrobků).

Ve vnitřních otvorech budou osazena dřevěná dveřní křídla kazetová z masivu, typ

CAPRICCIO, v obložkové zárubni ze 40 mm silných bukových masivních profilů. Všechny

vnitřní dvoukřídlé dveře jsou ze 2/3 zaskleny. Ve vstupních otvorech do prostoru požárního

schodiště budou osazeny dvoukřídlé dřevěné protipožární dveře ze 2/3 prosklené s požární

odolností EI30 od firmy Montkov.

Součinitel prostupu tepla výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K [1]

Součinitel prostupu tepla rámů Uf = 1,3 W/m2K (PE78HI), Uf = 1,8 W/m2K (PE78) [1]

Součinitel prostupu tepla výplně prosklení Ug = 1,0 W/m2K
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TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Specifikace truhlářských výrobků viz tabulky truhlářských výrobků.

Okna, okenní sestavy a vstupní dveře budou provedeny ze čtyřkomorových hliníkových rámů.

Pro okna bude použito systému PONZIO PE78HI se zvýšeným nárokem na tepelnou a

zvukovou izolaci a pro dveře bude použito systému PONZIO PE78. Posuvné venkovní dveře

budou provedeny ze systému PONZIO SLIDING SL1600TT. Všechny tyto výrobky budou

zaskleny izolačním dvojsklem, aby splňovaly současné tepelně technické parametry.

Ve vnitřních otvorech budou osazena dřevěná dveřní křídla kazetová z masivu, typ

CAPRICCIO, v obložkové zárubni ze 40 mm silných bukových masivních profilů. Všechny

vnitřní dvoukřídlé dveře jsou ze 2/3 zaskleny. Ve vstupních otvorech do prostoru požárního

schodiště budou osazeny dvoukřídlé dřevěné protipožární dveře ze 2/3 prosklené s požární

odolností EI30 od firmy Montkov.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Specifikace truhlářských výrobků viz tabulky zámečnických výrobků.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Specifikace klempířských výrobků viz specifikace klempířských výrobků. Klempířské

výrobky budou vyrobeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm. Jedná se o oplechování střešních

konstrukcí, atiky, světlíku a střešních vpustí.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Po dokončení všech stavebních prací na objektu, budou všechny prostory vyčištěny, umyty a

uklizeny.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Po dokončení prací a zrušení zařízení staveniště bude proveden úklid venkovních prostranství.

Poškozené plochy trávníku budou vyrovnány, ohumusovány a bude založen nový trávník.

B1.4. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Objekt bude přístupný ze stávající ulice Riegrova, na kterou naváže nová asfaltová silnice,

která bude sloužit jako příjezdová cesta k multifunkční sportovní hale, jako požární přístup

k hotelu, jako obslužná komunikace pro zásobování hotelu (napojení ze severu objektu), jako
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příjezd ke chráněnému parkovišti za objektem hotelu, a při odbočení na nově vybudovanou

cestu z pojízdné zámkové dlažby i jako přístup motorových vozidel k hlavnímu vchodu

hotelu. Napojení všech nezbytných přípojek na stávající řády bude provedeno napojením na

inženýrskou infrastrukturu podle přiložené výkresové dokumentace, výkres Koordinační

situace stavby – viz Přílohy výkres C.03.

B.1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU
Je počítáno s výstavbou nových komunikačních os pro pěší i pro motorová vozidla, a tím se

vznikem nového dopravního řešení. Objekt bude přístupný ze stávající ulice Riegrova, na

kterou naváže nová asfaltová silnice, která bude sloužit jako příjezdová cesta k multifunkční

sportovní hale, jako požární přístup k hotelu, jako obslužná komunikace pro zásobování

hotelu (napojení ze severu objektu), jako příjezd ke chráněnému parkovišti za objektem

hotelu, a při odbočení na nově vybudovanou cestu z pojízdné zámkové dlažby i jako přístup

motorových vozidel k hlavnímu vchodu hotelu. Ulice Riegrova bude dále prodloužena až ke

konferenčnímu centru v bývalém dole Hrušov a podél ní povede nový pěší chodník ze

zámkové dlažby. Chodník bude vybudován i po obvodu nové asfaltové komunikace. Hlavní

vstup je orientován další, pásem zeleně rozdělenou pěší komunikační osou přímo na

konferenční centrum v bývalém dole Hubert.

Potřebné parkovací plochy budou situovány v parkovacím valu, umístěném na jih od hotelu,

který bude zároveň sloužit jako zvuková izolace kolejí. Přístup bude možný z vybudované

asfaltové odbočky z ulice Riegrova. Od tohoto valu povede pěší chodník k hotelu.

Bezprostředně před hlavním vchodem do hotelu bude parkoviště pro 16 stání, z toho 2 pro

ZTP. Sportovní hala bude mít vlastní parkoviště s počtem 10 stání na zpevněné ploše před

vchodem do objektu. Další parkoviště bude umístěné skrytě na západní straně objektu hotelu

mezi objektem a protipovodňovým valem. Toto parkoviště bude mít kapacitu 12 stání, z toho

2 pro ZTP. Přímo před hlavním vstupem bude možnost krátkodobého stání pro taxi.

Pro odpadové kontejnery bude vyhrazena plocha u zásobovacího vjezdu, kde bude zajištěn

přístup popelářských služeb.

Vybudování všech nezbytných přípojek na stávající řády bude provedeno napojením na

inženýrskou infrastrukturu podle přiložené výkresové dokumentace, výkres Koordinační

situace stavby – výkres C.03.
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B.1.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO

OCHRANY
Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace

výrazně narušeno životní prostředí v dané lokalitě.

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/1997 Sb. [2] a

163/2002 Sb. [3] v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Při realizaci stavby

dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně splnění legislativních a

evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby.

B.1.7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH A VEŘEJNĚ

PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ
Stavba je navržena tak, aby maximálně umožňovala bezbariérové užívání dle vyhlášky

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání

staveb, ve znění pozdějších předpisů [4]. Je umožněno přijet autem až ke vstupu. Parkování je

dimenzováno s místy pro ZTP. Vstup do objektu není omezen výškovými stupni a je

v pohodlném sklonu. Všechny místnosti v hotelu jsou bezbariérově přístupné a objektem

probíhá prostorný výtah. V 1NP se nachází WC pro ZTP. Hotelové apartmány jsou řešené

s možností využití pro ZTP.

B.1.8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ

JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Není předmětem této bakalářské práce.

B.1.9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ

REFERENČNÍ A POLOHOVÝ VÝŠKOVÝ SYSTÉM
Vytyčení stavby je provedeno podle vytyčovacího výkresu, viz příloha výkres E.01.

Vytyčovací situace stavby. Souřadnicový systém S-JTSK.



19

B.1.10. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ

OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ SOUBORY
SO 01 – Objekt hotelu

SO 02 – Vodní prvek

SO 03 – Pěší komunikační osa spojující hlavní vchod s konferenčním centrem

SO 04 – Příjezdová komunikace pro motorová vozidla ze zámkové dlažby

SO 05 – Parkoviště podél SO 04

SO 06 – Zpevněná plocha před hlavním vstupem do objektu včetně předzahrádky restaurace

SO 07 – Zpevněná plocha po obvodu objektu

SO 08 – Zpevněná plocha vyhrazená pro odpadové kontejnery

SO 09 – Příjezdová asfaltová komunikace

SO 10 – Parkoviště za objektem hotelu

SO 11 – Ostatní pěší chodníky

SO 12 – Plynovodní přípojka

SO 13 – Vodovodní přípojka

SO 14 – Přípojka silového vedení

SO 15 – Přípojka kanalizace

B.1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY
V průběhu výstavby mohou nastat přechodné situace, při kterých dojde ke zvýšené prašnosti a

hluku v důsledku prací prováděných na stavbě. I přesto, že odstupy od okolních objektů jsou

dostačující, bude snahou dodavatele stavby tyto skutečnosti minimalizovat prostřednictvím

příslušných opatření, jako je například použití vhodných strojních mechanismů či stavebních

technologií a vhodná organizace výstavby. Po dokončení realizace nebude stavba vykazovat

žádné negativní vlivy na okolní pozemky a stavby.

B.1.12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ
Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je hlavní dodavatel stavby a

subdodavatelé povinen dodržovat příslušné právní předpisy České republiky, vztahující se

k problematice ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle následujících předpisů:

- Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
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- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při

práci

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Průkaz statickým výpočtem že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu

výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Není předmětem této bakalářské práce.

B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d) umožnění evakuace osob a zvířat,

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Není předmětem této bakalářské práce.

B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Objekt hotelu splňuje požadavky platných právních předpisů na ochranu zdraví a hygienu.

Objekt nevykazuje žádné negativní vlivy na prostředí. Použité materiály musí splňovat

technické požadavky dané vyhl. č. 22/1997 Sb. [2] a 163/2002 Sb. [3] v platném znění a

souvisejících vyhlášek a nařízení. Při realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za

fyzické nakládání s odpady včetně splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně

odpovědný dodavatel stavby.
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B.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů

tak, aby zajišťovala maximální bezpečnost osob při užívání objektu.

B.6. OCHRANA PROTI HLUKU
Na jižní straně jsou ve vzdálenosti do 80 m využívané kolejové tratě. Jako protihluková

ochrana bude využito parkovacího zemního valu podél kolejí. Dále bude stávající vzrostlá

zeleň doplněna o novou izolační zeleň. Okna objektu jsou volena se zvýšeným nárokem na

ochranu proti hluku. Kromě tohoto rušivého vlivu se objekt nachází v klidné zóně

v návaznosti na přírodu.

B.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Tento bod bakalářská práce neřeší.

B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb. – O obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [4] Objekt je řešen jako

bezbariérový. Je umožněno přijet autem až ke vstupu. Parkování je dimenzováno s místy pro

ZTP. Vstup do objektu není omezen výškovými stupni a je v pohodlném sklonu. Všechny

místnosti v hotelu jsou bezbariérově přístupné a objektem probíhá prostorný výtah. V 1NP se

nachází WC pro ZTP. Hotelové apartmány jsou řešené s možností využití pro ZTP.

B.9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO

PROSTŘEDÍ
Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Při inženýrsko-geologickém průzkumu nebylo zjištěno zvýšené množství výskytu radonu.

Jako proti-radonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti

pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů.
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Ochrana před agresivními spodními vodami

Hladina podzemní vody na daném území je pod úrovní základové spáry a žádné agresivní

vody nebyly zjištěny.

Ochrana před seizmicitou

Dané území nespadá do seizmické zóny.

Poddolování

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

Protipovodňová opatření

Proti možnému riziku záplavy byl v území již dříve vybudován protipovodňový val.

Ochrana před hlukem

Na jižní straně jsou ve vzdálenosti do 80 m využívané kolejové tratě. Jako protihluková

ochrana bude využito parkovacího zemního valu podél kolejí. Dále bude stávající vzrostlá

zeleň doplněna o novou izolační zeleň. Okna objektu jsou volena se zvýšeným nárokem na

ochranu proti hluku. Kromě tohoto rušivého vlivu se objekt nachází v klidné zóně

v návaznosti na přírodu.

B.10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A OCHRANA

OBYVATELSTVA
Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. [5], která upravuje

obecné technické požadavky na provádění staveb, včetně dodržení příslušných normových

hodnot stanovených ČSN a technických požadavků na výrobky stanovené zákonem č.

22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, včetně příslušných změn a doplnění

některých zákonů [2].

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů na

ochranu obyvatelstva.



23

B.11.INŽENÝRSKÉ STAVBY

B.11.1. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODNĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Odvodnění území a zneškodnění odpadních vod bude prováděno pomocí nové jednotné

gravitační kanalizační sítě, která je ve vlastnictví města Ostravy. Odpadní vody

z garážovaného stání a parkovišť budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin a poté

odvedeny do jednotné kanalizační sítě. Napojení na veřejnou kanalizační síť bude provedeno

novou kanalizační přípojkou.

B.11.2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Napojení objektu hotelu bude uskutečněno pomocí nově vystavěné přípojky vodovodního

rozvodu napojené na stávající vodovodní řad vedoucí podél ulice Riegrova.

B.11.3. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI
Městská část Hrušov je zásobována elektrickou energií z předávacích transformačních stanic

ve správě ČEZ Distribuce a. s. Objekt bude připojen ke stávající TS Hrušova Hrušova

podzemním vedením.

B.11.4. ŘEŠENÍ DOPRAVY
Je počítáno s výstavbou nových komunikačních os pro pěší i pro motorová vozidla, a tím se

vznikem nového dopravního řešení. Objekt bude přístupný ze stávající ulice Riegrova, na

kterou naváže nová asfaltová silnice, která bude sloužit jako příjezdová cesta k multifunkční

sportovní hale, jako požární přístup k hotelu, jako obslužná komunikace pro zásobování

hotelu (napojení ze severu objektu), jako příjezd ke chráněnému parkovišti za objektem

hotelu, a při odbočení na nově vybudovanou cestu z pojízdné zámkové dlažby i jako přístup

motorových vozidel k hlavnímu vchodu hotelu. Ulice Riegrova bude dále prodloužena až ke

konferenčnímu centru v bývalém dole Hrušov a podél ní povede nový pěší chodník ze

zámkové dlažby. Chodník bude vybudován i po obvodu nové asfaltové komunikace. Hlavní

vstup je orientován další, pásem zeleně rozdělenou pěší komunikační osou přímo na

konferenční centrum v bývalém dole Hubert.
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B.11.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH

ÚPRAV
V místě nové stavby se nachází vzrostlé stromy a náletová zeleň. Část bude muset být

odstraněna, protože nevyhovuje požadavkům projektu, kříží budoucí komunikační osy a

zabírá místo stavby. Tato zeleň bude nahrazena částečně zelení s parkovou úpravou a částečně

nově vysazenými stromy. Dále se počítá s novým zatravněním okolí objektu a vysázením

stromů jako hlukové izolační zeleně.

B.11.6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Telefonní obslužnost Hrušova je dostačující. Do objektu bude přivedena interní linka hotelu.

B.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
Není předmětem bakalářské práce.



25

C. SITUACE STAVBY

C.1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠÍRŠÍCH VZTAHŮ
Situační výkres je součástí příloh – výkres C.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.

C.2. CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
Situační výkres je součástí příloh – výkres C.02 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE.

C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Situační výkres je součástí příloh – výkres C.03 KOORDINAČNÍ SITUACE.
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) Účel objektu

Předmětem projektu je stavba hotelu v tříhvězdičkovém standardu, která je umístěná v jižní

části nově vznikajícího technologického parku v Ostravě-Hrušově. Jedná se o čtyřpodlažní

nepodsklepenou budovu s plochou nepochůzí  střechou. Objekt leží na kruhovém půdoryse o

průměru 36 m. Celková výška objektu činí 17,5 m. Hotel slouží přednostně pro ubytování

zaměstnanců a návštěvníků technologického parku. Mezi další funkce patří stravování,

možnost pořádání konferencí, kadeřnictví, kosmetika, masáže a prodej tiskovin a drobných

předmětů. Hotel nabízí 60 dvoulůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových apartmánů s možností

přistýlky, které jsou řešené i pro bezbariérové využití. Hotelová restaurace nabídne kapacitu

50 míst. Předpokladem je přítomnost min. 8 zaměstnanců během jedné pracovní směny,

dohromady cca 10 – 15 nabídnutých pracovních míst.

b) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy:

Kapacity

V hotelu se nachází 60 dvoulůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových apartmánů s možností

přistýlky. Minimální kapacita hotelu činí tedy 65 hostů a maximální kapacita je 135 hostů.

Restaurace hotelu má kapacitu 50 strávníků.

Pracovní místa

Provoz hotelu nabízí pracovní místa pro vedení hotelu (ředitele), pro funkci recepční, pro

úklid a údržbu hotelu (pokojské, údržbář) a pro stravovací služby (kuchař, pomocník

v kuchyni, číšník). Předpokládá se, že v jedné pracovní směně bude obsazeno min. 8

pracovních míst – ředitel, recepční, pokojská, údržbář, kuchař, pomocník v kuchyni, číšník.

Pro všechna pracovní místa kromě vedení hotelu je možné zaměstnat více lidí na vícesměnný

provoz.
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Plochy, objemy

Plocha řešeného území cca 16 000 m2

Plocha stavebního pozemku 3 000 m2

Plocha staveniště 3 000 m2

Zastavěná plocha 1 233 m2

Celková podlažní plocha 3 363 m2

Celková podlahová plocha 2 920 m2

Celkový obestavěný prostor 16 212 m3

1NP

Plocha podlažní 1 089 m2

Plocha podlahová 981,5 m2

Plocha užitková 981,5 m2

Plocha užitková čistá 981,5 m2

Plocha hlavní 696 m2

Plocha vedlejší 204,5 m2

Plocha komunikační 54,21 m2

Plocha technická 26,67 m2

Plocha venkovní 0 m2

Obestavěný prostor 4 900 m3

2NP

Plocha podlažní 1 104 m2

Plocha podlahová 969,29 m2

Plocha užitková 969,29 m2

Plocha užitková čistá 969,29 m2

Plocha hlavní 536,67 m2

Plocha vedlejší 89,26 m2

Plocha komunikační 343,36 m2

Plocha technická 0 m2

Plocha venkovní 41 m2

Obestavěný prostor 3 864 m3
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3NP

Plocha podlažní 1 064 m2

Plocha podlahová 969,29 m2

Plocha užitková 969,29 m2

Plocha užitková čistá 969,29 m2

Plocha hlavní 540,39 m2

Plocha vedlejší 95,54 m2

Plocha komunikační 343,36 m2

Plocha technická 0 m2

Plocha venkovní 0 m2

Obestavěný prostor 7 724 m3

4NP

Plocha podlažní 1 064 m2

Plocha podlahová 969,29 m2

Plocha užitková 969,29 m2

Plocha užitková čistá 969,29 m2

Plocha hlavní 540,39 m2

Plocha vedlejší 95,54 m2

Plocha komunikační 343,36 m2

Plocha technická 0 m2

Plocha venkovní 0 m2

Obestavěný prostor 7 724 m3

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení

vegetačních úprav okolí objektu

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba na kruhovém půdoryse o celkovém průměru 36 m a výšky 17,5 m tvoří hmotově válec

a opticky tak tvoří centrální bod dvou pod ostrým úhlem se křížících urbanistických os. Je tak

umístěna v jedné ose v návaznosti na kancelářské budovy v technologickém parku a v druhé

ose v návaznosti na konferenční centrum v bývalém dole Hubert. Objekt je zastřešen plochou

nepochůzí střechou s velkým kruhovým světlíkem o průměru 20 m. Před fasádou je

předsazena ocelová konstrukce, která je nesena vlastním základem ocelových sloupů a
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zároveň je kotvena ocelovými kotvami zapuštěnými do fasády objektu. Na této konstrukci je

přichycena mozaika z obdélníkových dřevěných prvků, které fungují jako sluneční clona,

ochrana před pádem z oken pokojů, a také mají za úkol rozbít monotónnost fasády. Vstup do

hotelu je orientován na východ, zásobování je řešeno příjezdovou cestou a vstupem ze severní

strany, kde je v prvním podlaží situováno veškeré provozní a technické zázemí hotelu.

Jednotlivé pokoje tvoří segmenty půdorysného kruhu po celém jeho obvodu a dělí jej na 24

dostředných částí.  Za předsazenou a tím jasně definovanou konstrukcí vstupu vejdeme do

centrální části hotelu, haly, která se otevírá až ke kruhovému světlíku na střeše.  V hale jsou

umístěná hlavní ocelová schodiště a prosklený výtah. V jednotlivých podlažích jsou vstupy do

pokojů umožněny z otevřených pavlačí po obvodu otevřeného prostoru. Všechny místnosti

jsou přístupné z tohoto centrálního prostoru. Prostory objektu v 1NP nabízí možnost služeb

pro hotelové hosty (stravování, konference, kadeřnictví, kosmetika, masáže, prodej tiskovin a

drobných předmětů) a hygienické zázemí pro hosty i pro zaměstnance. Ve 2NP se kromě

hotelových pokojů nachází galerie s posezením, s průhledem do vstupního prostoru a

s možností pobytu na venkovní terase.

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Z hlediska funkčního řešení je objekt rozdělen do jednotlivých podlaží podle svých funkcí. V

1NP se nachází vstup do objektu a společenská zóna. Realizuje se zde ubytování hosta,

hygiena, setkávání, stravování a jiné služby pro hosty. Na severní straně je umístěna provozní

a technická zóna, kde probíhá zásobování, skladování, příprava jídla, hygiena zaměstnanců,

praní a sušení prádla a administrativa. Tuto kruhovou výseč uzavírá technická místnost. Další

prostory 1NP tvoří hygienickou zónu pro hosty, zónu stravovací a služby. 2NP – 4NP je

řešeno jako zóna soukromá, ubytovací. Z pavlače se vstupuje do jednotlivých pokojů, které

jsou rozmístěny po celém obvodu kruhu. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení vychází z tvaru objektu (viz PD). Jednotlivé místnosti jsou situovány dle

světových stran a hygienických zásad. Vstup do objektu je umístěn na východní straně.

Vcházíme jím do centrálního kruhového prostoru až ke střeše otevřené haly, která slouží i

jako komunikační jádro, neboť zde stojí výtah a schodiště vedoucí k pavlačím v jednotlivých

podlažích, ze kterých jsou přístupné hotelové pokoje. Všechny místnosti objektu jsou

přístupné z tohoto prostoru. Zóna technická a provozní se nachází v 1NP na severní straně

objektu. Na kuchyni navazuje na severovýchodní straně restaurace. Východní, jižní a západní
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strana prvního podlaží nabízí služby pro hotelové hosty. Jednotlivé provozy jsou od sebe

oddělené a umožňují pronajímání plochy pro účely podnikání. Ve 2NP – 4NP jsou po celém

obvodu hotelu umístěny hotelové pokoje. Pokoje jsou řešeny jako dvoulůžkové. Vstup vede

do předsíně, kde je umístěna vestavěná skříň a odtud vedou dveře do koupelny a do ložnice.

V každém podlaží se nachází dva apartmány s obývacím pokojem, ve kterém je možnost

přistýlky, navíc. V jihozápadní části probíhá celým objektem požární schodiště s únikovým

východem v úrovni 1NP a prostor pro úklid a pokojské. Ve 2NP je nad prostorem vchodu

umístěna galerie s posezením pro hotelové hosty s možností pobytu na terase.

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Nepředpokládá se uplatnění uměleckých děl.

ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU

V místě nové stavby se nachází vzrostlé stromy a náletová zeleň. Část bude muset být

odstraněna, protože nevyhovuje požadavkům projektu, kříží budoucí komunikační osy a

zabírá místo stavby. Tato zeleň bude nahrazena částečně zelení s parkovou úpravou a částečně

nově vysazenými stromy. Dále se počítá s novým zatravněním okolí objektu a vysázením

stromů jako hlukové izolační zeleně.

Pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu.

ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBJEKTU

Objekt je umístěný v jižní části technologického parku. Vstup je orientován na východ

v návaznosti na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci, která leží v ose s konferenčním

centrem v bývalém dole Hubert. Zásobovací vstup je umístěn na severní straně objektu, kudy

vede další nově budovaná komunikace. V severní části na něj navazuje provozní a technická

zóna. Na východní, jižní a západní straně 1NP najdeme zónu pro hotelové hosty, která nabízí

stravování, hygienické zázemí, kadeřnictví, kosmetiku, masáže a společenský sál a prostor pro

vedení hotelu. Jednotlivé hotelové pokoje jsou umístěny po celém obvodu kruhu s orientací

na všechny světové strany.

Denní osvětlení

Denní osvětlení a optický kontakt s okolím bude zajištěn okenními sestavami objektu.
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Umělé osvětlení

Pro umělé osvětlení budou provedena v objektu zářivková a žárovková svítidla. Jejich návrh

je součástí projektu osvětlení. Při návrhu svítidel budou dodrženy veškeré parametry dle ČSN.

Podmínky oslunění

Orientace objektu a uspořádání pobytových prostor zaručují dostatečné normové oslunění

bytu.

d)Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt je řešen jako bezbariérový. Je umožněno přijet autem až ke vstupu. Parkování je

dimenzováno s místy pro ZTP. Vstup do objektu není omezen výškovými stupni a je

v pohodlném sklonu. Všechny místnosti v hotelu jsou bezbariérově přístupné a objektem

probíhá prostorný výtah. V 1NP se nachází WC pro ZTP. Hotelové apartmány jsou řešené

s možností využití pro ZTP.

e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a

jeho požadovanou životnost a jeho požadovanou životnost

Příprava území a územní práce

Před zahájením výkopových prací v ploše budoucího objektu a zpevněných ploch bude

sejmuta ornice, která bude uložena na staveništi a použita při konečných terénních úpravách.

Pokud nebude mít odpovídající kvalitu, bude odvezena na nejbližší skládku. Výkopy budou

provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou spáru prohlédne před

betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně

dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou

dokumentací základových konstrukcí. Výkopy je nutno zajistit před zaplavením dešťovou

vodou drenáží, popřípadě bude voda odčerpána z výkopů.

Základová konstrukce

Objekt je založen na základových pasech provedených v systému VELOX v hloubce -1,200

m od úrovně projektového počátku a 1,05 m pod úrovní upraveného terénu. Podkladní

betonová vrstva bude vylita na připravený hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm.

Kolem základových pasů bude proveden výkop do hloubky základové spáry a po položení

základů bude vyplněn dusaným zásypem.
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Nosné ocelové sloupy předsazené konstrukce fasády jsou pomocí ocelových patek do základu

z betonu C20/25 do hloubky -0,800.

Svislé nosné konstrukce

Veškeré svislé plošné konstrukce budou provedeny v systému VELOX. Vnější nosné

obvodové zdivo bude provedeno jako typ ZL40, tl. 400 mm. Pro vnitřní nosné zdivo bude

použit typ GT30, tl. 300 mm. Příčky budou VELOX vícevrstvé příčky, tl. 100 mm, nebo

VELOX WS 75, tl. 75 mm. Sloupy budou provedeny ze železobetonu (výztuž dle statického

výpočtu). Konzoly vynášející jednotlivé pavlače budou řešeny jako ocelové příhradové

konstrukce dle projektu ocelových konstrukcí a kotveny do nosného vnitřního zdiva do

hloubky 125 mm.

Vodorovné nosné konstrukce

Veškeré vodorovné konstrukce budou provedeny v systému VELOX. V tomto systému jsou

řešeny stropní nosné konstrukce, tl. 270 mm nebo 220 mm, ztužující věnce, překlady i

průvlaky.

Podhledy

Podhledy jsou řešené jako sádrokartonové zavěšené RIGIPS z desek 2x15 mm. Nosnou

konstrukci tvoří ocelový dvouúrovňový křížový rošt kotvený do konstrukce stropu pomocí

nosných profilů R-CD s roztečemi 700 mm.

Schodiště

V objektu se nacházejí dva typy schodišť. Ocelová samonosná schodiště jsou blíže

specifikována ve výpisu zámečnických prvků a podrobně řešena v projektu ocelových

konstrukcí. Železobetonové požární schodiště je řešeno jako deskové schodnicové, kotvené

po jedné straně do nosné vnitřní stěny. Jednotlivé stupně jsou nadbetonovány a opatřeny

stěrkovou povrchovou úpravou.

Střecha

Střecha bude provedena jako jednoplášťová plochá střecha s různými spády střešních rovin a

odvodněním dovnitř dispozice. Nosná konstrukce střechy bude provedena v systému VELOX.

Jako spádová vrstva bude použit cementový potěr. Ve skladbě konstrukce je použita parotěsná

vrstva JUTAFOL N AL 170 SPECIAL tl. 4 mm. Nad ní bude položena tepelná izolace
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ISOVER EPS 100 S tl. 200 mm. Jako vrchní vrstva bude použita povlaková hydroizolace

FATRAFOL 810 tl. 2 mm, pod kterou je nutné dát separační PE folii tl. 0,05 mm. Přesná

skladba konstrukce viz výkres střechy. Velkou část střešní konstrukce tvoří kulatý, v průměru

20 m měřící, světlík. Specifikace klempířských výrobků viz výpis klempířských výrobků.

Všechny tyto konstrukce zajišťují ochranu vnitřního prostředí budov proti hluku, tepelnou

ochranu a ochranu proti vodě. Ve všech konstrukcích je zajištěna aktivní celoroční bilance

vodní páry.

Konstrukce předsazené fasády

Nosnou konstrukci předsazené fasády budou tvořit ocelové sloupy obdélníkového průřezu

100x200 mm ukotvené na ocelových patkách přichycených šrouby k základům z betonu

C20/25 a přivařenými profily 100x100 mm připevněny ke kotvám zapuštěným ve fasádě.

Zavětrování ve svislé poloze bude provedeno přivařenými profily 100x100 mm vedenými

diagonálně od sloupu v úrovni podlaží k příčnému profilu 100x100 mm v úrovni vyššího

podlaží. Zavětrování ve vodorovné poloze bude provedeno ocelovými táhly přišroubovanými

na jednom konci ke kotvě v obvodové zdi a na druhém konci ke sloupu. Na tuto nosnou

konstrukci bude přišroubována ocelová konstrukce obkladu, ke které budou připevněny

jednotlivé dřevěné segmenty obkladu. Obklad bude proveden jako jeden kus vždy pro jeden

segment půdorysného kruhu (1/24 – šířka hotelového pokoje) na výšku podlaží.

Podlahy

Podlahy 1NP

Podlahy v 1NP budou obsahovat tepelnou izolaci ISOVER EPS 100 S tloušťky 100 mm, která

bude chráněna PE separační folií proti následující vrstvě litého betonu, ve které bude na kari

síti zalitý topný kabel elektrického podlahového vytápění. V provozní části bude jako

podlahová krytina použita polyuretanbetonová litá podlaha ATEMIT Stonclad UR, která má

zvýšenou chemickou a mechanickou odolnost. Litá podlaha bude použita rovněž pro provoz

kadeřnictví a manikúry. V hotelové hale bude položen koberec VISTA tloušťky 7 mm

celoplošně lepený k podkladu disperzním lepidlem Objekt A8 a ke stěnám přichycený

podlahovými lištami LM. Koberec bude dále položen v prostorách restaurace, společenské

místnosti, masáží a vedení hotelu. Nášlapná vrstva v hygienických zařízeních bude provedena

jako keramická dlažba RAKO 40x40 cm ukotvená ve flexibilním lepicím tmelu tloušťky 1

mm.
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Podlahy 2NP – 4NP

Podlahy budou nad konstrukcí stropu obsahovat kročejovou izolaci ISOVER N 4,0 tloušťky

40 mm. Izolace bude chráněna PE folií tloušťky 0,05 mm a na ní bude na kari síti zalitý ve

vrstvě betonu topný kabel elektrického podlahového vytápění. Na pavlačích a v galerii bude

jako nášlapná vrstva použit hotelový koberec VISTA tloušťky 7 mm celoplošně lepený

k podkladu disperzním lepidlem Objekt A8 a ke stěnám přichycený podlahovými lištami LM.

V jednotlivých hotelových pokojích bude pro prostor šatny a ložnice položen koberec VERDI

tl. 7 mm uchycený podlahovými lištami LM a k podkladu lepený disperzním lepidlem Objekt

A8. V koupelnách bude použita dlažba RAKO o rozměrech 20x20 cm ve flexibilním lepicím

tmelu tloušťky 1 mm. Prostory požárního schodiště nebudou podlahově vytápěné. Na nosné

konstrukci stropu bude provedena polyuretanbetonová litá podlaha ATEMIT Stonclad UR.

Podrobnější informace o skladbách podlah viz skladby podlah na výkresech jednotlivých

podlaží.

Povrchy

Vnější povrchy obvodových zdí budou omítnuty vápeno-cementovým systémem venkovních

omítek BAUMIT. Povrchy všech vnitřních stěn (mimo povrchy obkladu) budou omítnuty

vápeno-cementovým systémem pro vnitřní omítky BAUMIT. Všechny dřevěné prvky budou

mořeny v odstínu dub. Všechny kovové prvky budou opatřeny lakováním v barvě RAL 7001.

Obklady

Veškeré obklady v objektu budou provedeny systémem firmy RAKO do výšky 1600 mm nad

úroveň podlahy. Obklady budou upevněny na flexibilním lepicím tmelu tloušťky 1 mm.

Obklady budou provedeny jako keramické dlaždice v rozměrech 10x20 a 20x40 cm a

tloušťky 9 mm.

Zábradlí

Zábradlí budou ocelová lakovaná v provedení RAL 7001. Specifikace jednotlivých zábradlí

viz tabulky zámečnických výrobků.

Izolace

Tepelné izolace

Zateplení obvodových stěn, pozedních věnců, okenních a dveřních překladů a tepelně

technické řešení předsazené konstrukce je součástí řešení systému VELOX. Pro zateplení
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obvodových stěn zvoleného typu využívá tento systém tepelné izolace EPS tloušťky 180 mm.

Zateplení ploché střechy bude provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl. 200 mm.

Rovněž zateplení podlahy na terénu bude provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100 S, tl.

100 mm.

Kročejové izolace

Jako kročejová izolace bude ve 2NP – 4NP použita izolace ISOVER N 4,0, tl. 40 mm.

Hydroizolace

Pro izolaci proti zemní vlhkosti bude použita povlaková hydroizolace FATRAFOL 813/VS,

tl. 2 mm, pod kterou se instaluje PE separační folie tl. 0,05 mm. Tato hydroizolace bude

zatažena podél základů do hloubky 600 mm. Pro hydroizolaci střechy je zvolena folie

FATRAFOL 810, tl. 2 mm, rovněž položená na PE separační folii, tl. 0,05 mm. Ve skladbě

střešní konstrukce bude použita parotěsná vrstva JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, tl. 4 mm.

Pro instalaci do vlhkých prostor koupelen hotelových pokojů a všech hygienických a

úklidových zařízení bude použita hydroizolační stěrka SE 6, tl. 3 mm pod keramickou dlažbu.

Stejný typ stěrky bude v tloušťce 2 mm použit pro hydroizolaci terasy nad hlavním vstupem.

Výplně otvorů

V objektu jsou osazena hliníková okna a hliníkové sestavy oken systému PONZIO PE78HI.

Výroba jednotlivých oken bude provedena dle výkresové dokumentace (viz tabulka

truhlářských výrobků). Okna jsou vyrobena z kvalitních hliníkových čtyřkomorových profilů

se zvýšeným nárokem na tepelnou a zvukovou izolaci. Zasklení je provedeno izolačním

dvojsklem.

Venkovní dveře jsou provedeny z hliníkových profilů systému PONZIO PE78. Výroba dle

výkresové dokumentace (viz tabulka truhlářských výrobků). Dveřní rámy jsou vyrobeny

z kvalitních hliníkových čtyřkomorových profilů. Dveřní výplň je dle specifikace provedena

buď zasklením izolačním dvojsklem, nebo neprůhlednými hliníkovými panely.

Posuvné dveře budou provedeny ze systému PONZIO SLIDING SL1600TT dle výkresové

dokumentace (viz tabulka truhlářských výrobků).

Ve vnitřních otvorech budou osazena dřevěná dveřní křídla kazetová z masivu, typ

CAPRICCIO, v obložkové zárubni ze 40 mm silných bukových masivních profilů. Všechny

vnitřní dvoukřídlé dveře jsou ze 2/3 zaskleny. Ve vstupních otvorech do prostoru požárního

schodiště budou osazeny dvoukřídlé dřevěné protipožární dveře ze 2/3 prosklené s požární

odolností EI30 od firmy Montkov.
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Součinitel prostupu tepla výplně otvorů Uw = 1,2 W/m2K [1]

Součinitel prostupu tepla rámů Uf = 1,3 W/m2K (PE78HI), Uf = 1,8 W/m2K (PE78) [1]

Součinitel prostupu tepla výplně prosklení Ug = 1,0 W/m2K

Truhlářské práce

Specifikace truhlářských výrobků viz tabulky truhlářských výrobků.

Okna, okenní sestavy a vstupní dveře budou provedeny ze čtyřkomorových hliníkových rámů.

Pro okna bude použito systému PONZIO PE78HI se zvýšeným nárokem na tepelnou a

zvukovou izolaci a pro dveře bude použito systému PONZIO PE78. Posuvné venkovní dveře

budou provedeny ze systému PONZIO SLIDING SL1600TT. Všechny tyto výrobky budou

zaskleny izolačním dvojsklem, aby splňovaly současné tepelně technické parametry.

Ve vnitřních otvorech budou osazena dřevěná dveřní křídla kazetová z masivu, typ

CAPRICCIO, v obložkové zárubni ze 40 mm silných bukových masivních profilů. Všechny

vnitřní dvoukřídlé dveře jsou ze 2/3 zaskleny. Ve vstupních otvorech do prostoru požárního

schodiště budou osazeny dvoukřídlé dřevěné protipožární dveře ze 2/3 prosklené s požární

odolností EI30 od firmy Montkov.

Zámečnické práce

Specifikace zámečnických výrobků viz tabulky zámečnických výrobků.

Klempířské práce

Specifikace klempířských výrobků viz specifikace klempířských výrobků. Klempířské

výrobky budou vyrobeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm. Jedná se o oplechování střešních

konstrukcí, atiky, světlíku a střešních vpustí.

Dokončovací práce

Po dokončení všech stavebních prací na objektu, budou všechny prostory vyčištěny, umyty a

uklizeny.

Venkovní úpravy

Po dokončení prací a zrušení zařízení staveniště bude proveden úklid venkovních prostranství.

Poškozené plochy trávníku budou vyrovnány, ohumusovány a bude založen nový trávník.
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f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Jednotlivé skladby stavebních konstrukcí objektu jsou navrženy v souladu s požadavky na

hodnoty součinitele prostupu tepla dle platných předpisů. Skladby konstrukcí jsou detailně

popsány v technické zprávě a rozkresleny a popsány v projektové dokumentaci stavby.

g) Způsob založení objektu s ohledem na inženýrsko-geologického a hydrogeologického

průzkumu

Před zahájením výkopových prací v ploše budoucího objektu a zpevněných ploch bude

sejmuta ornice, která bude uložena na staveništi a použita při konečných terénních úpravách.

Pokud nebude mít odpovídající kvalitu, bude odvezena na nejbližší skládku. Výkopy budou

provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou spáru prohlédne před

betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně

dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou

dokumentací základových konstrukcí. Výkopy je nutno zajistit před zaplavením dešťovou

vodou drenáží, popřípadě bude voda odčerpána z výkopů.

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních

účinků

Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace

výrazně narušeno životní prostředí v dané lokalitě.

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. 4. 22/1997 Sb. [2] a

163/2002 Sb. [3] v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Při realizaci stavby

dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně splnění legislativních a

evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby.

i) Dopravní řešení

Je počítáno s výstavbou nových komunikačních os pro pěší i pro motorová vozidla, a tím se

vznikem nového dopravního řešení. Objekt bude přístupný ze stávající ulice Riegrova, na

kterou naváže nová asfaltová silnice, která bude sloužit jako příjezdová cesta k multifunkční

sportovní hale, jako požární přístup k hotelu, jako obslužná komunikace pro zásobování

hotelu (napojení ze severu objektu), jako příjezd ke chráněnému parkovišti za objektem

hotelu, a při odbočení na nově vybudovanou cestu z pojízdné zámkové dlažby i jako přístup

motorových vozidel k hlavnímu vchodu hotelu. Ulice Riegrova bude dále prodloužena až ke
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konferenčnímu centru v bývalém dole Hrušov a podél ní povede nový pěší chodník ze

zámkové dlažby. Chodník bude vybudován i po obvodu nové asfaltové komunikace. Hlavní

vstup je orientován další, pásem zeleně rozdělenou pěší komunikační osou přímo na

konferenční centrum v bývalém dole Hubert.

Výpočet potřebných parkovacích stání dle ČSN 73 6110 [6]

Druh stavby Jednotka Počet jednotek na 1 stání Počet potřebných stání

***hotel lůžko 2 60

Sportovní hala Návštěvníci 2 6

Restaurace Plocha v m2 4 - 6 8

Stání pro ZTP Při celkovém počtu 61 – 80 stání 4

Potřebné parkovací plochy budou situovány v parkovacím valu, umístěném na jih od hotelu,

který bude zároveň sloužit jako zvuková izolace kolejí. Přístup bude možný z vybudované

asfaltové odbočky z ulice Riegrova. Od tohoto valu povede pěší chodník k hotelu.

Bezprostředně před hlavním vchodem do hotelu bude parkoviště pro 16 stání, z toho 2 pro

ZTP. Sportovní hala bude mít vlastní parkoviště s počtem 10 stání na zpevněné ploše před

vchodem do objektu. Další parkoviště bude umístěné skrytě na západní straně objektu hotelu

mezi objektem a protipovodňovým valem. Toto parkoviště bude mít kapacitu 12 stání, z toho

2 pro ZTP. Přímo před hlavním vstupem bude možnost krátkodobého stání pro taxi.

Pro odpadové kontejnery bude vyhrazena plocha u zásobovacího vjezdu, kde bude zajištěn

přístup popelářských služeb.

Vybudování všech nezbytných přípojek na stávající řády bude provedeno napojením na

inženýrskou infrastrukturu podle přiložené výkresové dokumentace, výkres Koordinační

situace stavby – viz výkres C.03.

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti-radonová opatření

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Při inženýrsko-geologickém průzkumu nebylo zjištěno zvýšené množství výskytu radonu.

Jako proti-radonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti

pronikání radonu.
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Ochrana před bludnými proudy

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů.

Ochrana před agresivními spodními vodami

Hladina podzemní vody na daném území je pod úrovní základové spáry a žádné agresivní

vody nebyly zjištěny.

Ochrana před seizmicitou

Dané území nespadá do seizmické zóny.

Poddolování

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

Protipovodňová opatření

Proti možnému riziku záplavy byl v území již dříve vybudován protipovodňový val.

Ochrana před hlukem

Na jižní straně jsou ve vzdálenosti do 80 m využívané kolejové tratě. Jako protihluková

ochrana bude využito parkovacího zemního valu podél kolejí. Dále bude stávající vzrostlá

zeleň doplněna o novou izolační zeleň. Okna objektu jsou volena se zvýšeným nárokem na

ochranu proti hluku. Kromě tohoto rušivého vlivu se objekt nachází v klidné zóně

v návaznosti na přírodu.

k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 O bližších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu [7] a

č. 591/2006 [8] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím ve výškách a nad volnou hloubkou.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.
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l) Zvláštní požadavky na vypracování výrobní dokumentace, na zhotovitele stavby,

protokoly zakrývaných konstrukcí a případné kontrolní měření a zkoušky

Není předmětem této bakalářské práce.

D.1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST
Viz příloha výkresy D – Architektonicko-stavební část.

D.1.1.3. DOKUMENTY PODROBNOSTÍ
Viz příloha výkresy D – Architektonicko-stavební část.

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
Není předmětem této bakalářské práce.

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Není předmětem této bakalářské práce.

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Není předmětem této bakalářské práce.

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ
Není předmětem této bakalářské práce.
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E DOKLADOVÁ ČÁST

E.1. VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ ZPRACOVANÉ

PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Viz Vytyčovací výkres E.01.

E.2. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTEM
Není předmětem této bakalářské práce.
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4. ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce Hotel v Ostravě-Hrušově bylo vypracovat dokumentaci pro provedení

stavby objektu hotelu. Urbanisticko-architektonická studie území Hrušova provedená

v předmětu Ateliérová tvorba III a návrh samotného objektu hotelu vypracovaný v předmětu

Ateliérová tvorba IV určují rámec této bakalářské práce. Mezi úplným počátkem analýzy

území Hrušova a dokončením dokumentace pro provedení stavby uplynulo cca 20 měsíců.

Během tohoto období se prohloubila úroveň mého porozumění architektuře a mnoha

technickým i uměleckým oborům vyučovaným na Fakultě stavební. Podobně tomu bylo i

s mými schopnostmi ovládat software využívaný pro řešení dílčích úkolů. Zvolené řešení se

s pokračující prací a porozuměním ukázalo být výzvou v omezeném čase. Z tohoto důvodu

nebylo možné zaměřit se v této bakalářské práci na rozpracování všech detailů.

Tato práce je v rámci autorce známých bakalářských prací unikátní svým odvážným řešením

architektonického návrhu a také velikostí samotné budovy. Budova o čtyřech nadzemních

podlažích má tvar válce. Použití tohoto geometrického tvaru s sebou přináší specifické

požadavky především na dispoziční řešení interiéru, konstrukci atypických schodišť,

výkresovou dokumentaci budovy a návrh předsazené fasády. Charakteristická mozaiková

fasáda plní funkci slunolamu, bezpečnostní ochrany a pomáhá vytvářet atmosféru atraktivního

a zajímavého hotelu pro personál i své hosty. Jako specializace bylo proto zvoleno zpracování

konstrukčních detailů nosné konstrukce této předsazené fasády.

Prospěšnost této práce spočívá ve dvou hlavních rozměrech. Prvním je rozvoj mých znalostí

potřebných k vypracování dokumentace pro provedení takto rozsáhlé stavby. Jedná se

především o znalosti z oboru architektury a pozemního stavitelství. Nemohu také opomenout

zmínit vlastní zkušenost s technickou a časovou náročností dokumentace zvoleného řešení.

Věřím, že druhým hlavním rozměrem prospěšnosti této práce je odvážné architektonické

řešení tvaru stavby a předsazené fasády. Bez odvahy riskovat kritiku a technické obtíže by

nevzniklo mnoho staveb minulosti, které v čase svého vzniku vyvolávaly kontroverzní pocity,

dnes je však řadíme mezi skvosty světové architektury. Z hlediska současné architektury není

hotel tvaru válce s předsazenou fasádou ničím novým ani odvážným. S přihlédnutím

k povinnému rozsahu bakalářské práce, kterou vymyslel a vytvořil jeden student architektury,

pak zvolené řešení odvážné je.
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