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Anotace 

 

Předmětem bakalářské práce je vyhotovení dokumentace pro provedení stavby 

„Motorestu s ubytováním“ v obci Oldřiš (východní Čechy, okres Chrudim) podle vyhlášky 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace pro provádění stavby je zpracována podle 

architektonické studie, která byla předmětem Ateliérové tvorby II. Cílem práce je vytvořit 

zázemí nejen pro motoristy na silnici č. 34, které v této lokalitě chybí. Výsledkem je 

dokumentace v přiměřeném rozsahu a v kvalitativním provedení, odpovídajícím technickým 

požadavkům na provádění stavby. 

 

 

Klíčová slova: motorest, ubytování, objekt, dokumentace, stavba. 

 

 

 

 

Annotation 

 

The thesis focuses  on producing a practical documentation of a building construction 

execution of a „Roadhouse with accommodation“ in village Oldřiš (east Bohemia, district 

Chrudim) by Decree 499/2006 Coll. on  the documentation of buildings. The documentation 

of a building construction execution is done in accordance to the architectural study, which 

was the subject of Ateliérová tvorba II (Studio Work II). The aim of my work is the creation 

a base, not only, for motorists on Route 34, which is lacking in this area. The results is the 

documentation within reasonable limits of extent and quality design which corresponds with 

technical requirements of the building construction. 

 

 

Keywords: roadhouse, accommodation, structure, documentation, construction. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BpV.    Výškový systém Baltský po vyrovnání 

č.    Číslo 

ČSN EN   Evropské technické normy 

ČSN    České technické normy 

EPS    Expandovaný polystyren 

HI    Hydroizolace 

kat. ú.    Katastrální území 

NP    Nadzemní podlaží 

odst.    Odstavec 

Obr.    Obrázek 

PD    Projektová dokumentace 

PP    Podzemní podlaží 

Sb.    Sbírka (zákona) 

SDK    Sádrokartonová konstrukce 

SO    Stavební objekt 

str.    Strana 

TI    Tepelná izolace 

TZB    Technické zařízení budov 

U    Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

vyhl.    Vyhláška 

XPS    Extrudovaný polystyren 

ŽB    Železobeton 
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1. ÚVOD 

 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu Motorestu s ubytováním 

podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podklad pro vypracování sloužila 

dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová tvorba Va, které předcházelo 

vypracování architektonické studie v předmětu Ateliérová tvorba II. 

 

Novostavba se nachází v obci Oldřiš (kat. ú. Krouna) a je složena ze dvou stavebních 

částí: z části motorestu a z části ubytování. Část motorestu má obdélníkový půdorys a 

částečné podsklepení. Jedná se o přízemní stavbu, která obsahuje prostor restaurace, 

kuchyňské zázemí a zázemí pro zaměstnance.  Část ubytování má rovněž obdélníkový 

půdorys a dvě nadzemní podlaží. Nacházejí se zde pokoje pro hosty, které mají vlastní 

sociální zázemí. 

 

Bakalářská práce obsahuje dvě části, a to část textovou a část výkresovou. Textová 

část obsahuje průvodní a technickou zprávu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. projektová 

dokumentace pro provádění staveb. Výkresovou část tvoří výkresy stavební dokumentace a 

výkresy se specializací architektura (detaily). 
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2. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objektu 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta a zhotovitele 

 

Identifikační údaje stavby: 

 

Název stavby:     Motorest s ubytováním 

Místo stavby:     Oldřiš 

Druh stavby:     Novostavba 

Parcela č.:     449 

Sousední parcely č.    94, 92, 451/2, 440 

Katastrální území:    Krouna 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení 

Stavební úřad:     Hlinsko v Čechách 

 

Identifikační údaje stavebníka: 

 

Stavebník:     Zlatá Studna, a. s. 

Sídlo:      Havlíčkova 518, 496 01, Chrudim 

Zástupce:     Roman Mikulčík 

IČO:      896 411 177 

DIČ:      CZ 452 122 99 

Telefon:     +420 731 589 432 
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Identifikační údaje projektanta: 

 

Projektant:     3D Project – Projektování Pozemních Staveb 

Sídlo:      Kamenická 10, 539 01 Hlinsko v Čechách 

Zástupce:     Ing. Luboš Kašík 

IČO:      128 846 946 

DIČ:      CZ 199 575 51 

Telefon:     +420 737 581 411 

 

Identifikační údaje zhotovitele: 

 

Stavebík:     RENOS, s. r. o. 

Sídlo:      U Rybníčka 48, 539 01 Hlinsko v Čechách 

Zástupce:     Jaroslav Hlouš 

IČO:      256 715 971 

DIČ:      CZ 145 963 42 

Telefon:     +420 765 450 309 

 

b) Údaje o v yužití a zastavení území, o s tavebním pozemku a majetkoprávních 

vztazích 

Území je podle katastru vedeno jako ostatní plocha a způsob využití pozemku je 

uveden jako ostatní. 

Okolí stavebního pozemku není doposud zastavěné. Územní plán počítá v tomto 

případě s rozšířením komunikace č. 34 o odbočovací pruhy. 

Na pozemku se nacházejí listnaté stromy v malém množství, většinou na hranici 

s ostatními parcelami. Na parcele se nenacházejí žádné budovy. 
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c) Údaje o vykonaných průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy, pouze vizuální prohlídka staveniště a 

okolních pozemků. Bylo provedeno terénní zaměření a výškové body. Nachází se zde půda 

s výskytem sprašové hlíny. 

Hladina podzemní vody ani radonová aktivita zde nebyly měřeny. Podle mapy 

radonového indexu se na pozemku nachází nízké radonové riziko, proto se v návrhu nepočítá 

s radonovým rizikem a nebyla navrženo žádné protiradonové opatření. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou najížděcích a 

odbočovacích pruhů, které budou součástí stávající komunikace č. 34, viz výkres C. 02. 

Technická infrastruktura bude napojená na stávající technickou infrastrukturu, která je 

vedena souběžně s komunikací č. 34. Napojení bude formou podzemních přípojek a jde 

především o vodovodní potrubí. Přípojky  elektro NN, plynu a kanalizace se nově vybudují a 

napojí na stávající obecní vedení, které je vedeno souběžně s místní komunikací č. 872. 

Napojení bude rovněž formou podzemních přípojek. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky kladené územním rozhodnutím, regulačním plánem, stavebním povolením, 

zabezpečením ochrany osobních zájmů při stavbě, požární ochrana, ochrana životního 

prostředí a podmínky na napojení technické infrastruktury byly splněné. 

 

e) Informace o dodržování obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., vyhláškou 

o dokumentaci staveb 499/2006 Sb., vyhláškou o t echnických požadavcích na stavby 

268/2009 Sb., vyhláškou o obe cných technických požadavcích na výstavbu 502/2006 Sb., 

vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

398/2009 Sb. a nařízení vlády o ochraně zdraví při práci 361/2007 Sb. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačních plánu, územního rozhodnutí, případně 

územně-plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Podmínky regulačního plánu obce Krouna daného území a daní lokality byly při 

navrhování objektu brány na zřetel. Podmínky územního rozhodnutí byly při zhotovení 

projektové dokumentace splněny. 

 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavy a jiná opatření 

v řešeném území 

 

Stavební práce budou provedeny v jednom časovém úseku. Budu zachována veškerá 

ochranná pásma dle požadavků. 

 

h) Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Pro určení předpokládané doby výstavby je zhotoven harmonogram, který není 

součástí bakalářské práce. Předpokládaná doba výstavby bude asi 20 měsíců. 

Objekt nevyžaduje žádné speciální postupy, jednotlivé práce na sebe budou 

navazovat. Stavební práce začnou vytyčením stavby geodetem, sejmutím ornice a zemními a 

výkopovými pracemi. Stávající zeleň bude zachována. Objekt bude založen na betonových 

pasech, na které se vybetonuje základové deska. Spodní stavba končí položením hydroizolace 

a následuje vyzdívání svislé konstrukce v 1. a 2. NP., konstrukce stropů a zastřešení. Po 

těchto provedených pracích se pokračuje zhotovením vnitřních příček, TZB, povrchových 

úprav, konstrukce podlah a ostatních stavebních pracích.  
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i) Statistické údaje o orientační ceně stavby, na ochranu životního prostředí, dále 

údaje o podlahových plochách budovy 

 

Orientační hodnotou stavby se zaobírá rozpočet stavby, který není součástí bakalářské 

práce. 

 

Statistické údaje o stavbě: 

 

Plocha parcely:   7 300m2 

Zastavěná plocha:   595 m2 

Plocha parkoviště:   5 500 m2 

Zatravněná plocha:   1 200 m2 

Plocha restaurace:   220 m2 

Plocha kuchyně a zázemí kuchyně: 230 m2 

Plocha letní zahrádky:  120 m2 

Plocha pokojů:   165 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. 

a) Zhodnocení staveniště 

Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení 

Stavební pozemek se nachází na parcele č. 449 v katastrálním území obce Krouna, č. 

675075 a je definován jako ostatní plocha. Pozemek je mírně severně svažitý. Dnes není 

pozemek prakticky využíván. Pozemek je zatravněný, na hranicích parcel jsou menší listnaté 

stromy, nenacházejí se na něm žádné stavební objekty. Situování objektu na parcele je ve 

středu pozemku a jeho plocha tvoří asi 35 % stavebního pozemku. Zbylá plocha bude využita 

jako parkovací stání pro osobní automobily, nákladní automobily a autobusy. Přístup na 

staveniště je z jižní strany z komunikace č. 34. 

Na parcelu zasahuje ochranné pásmo vysokého napětí 35 kV, veškeré stavební 

objekty se v tomto pásmu nenacházejí. Daný objekt se nenachází v záplavovém ani 

v chráněném území. Hranice pozemku byly vyznačeny v terénu a vytyčeny geodetem. 

Výškové zaměření bylo provedeno při prohlídce objektu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba motorestu s ubytováním je složena ze dvou stavebních objektů, a to 

z restaurační a ubytovací části. Objekt restaurace je částečně podsklepen a zastřešen pultovou 

střechou. V suterénu se nacházejí skladovací a technické místnosti, v přízemní části pak 

restaurace, kuchyně a sociální zázemní pro hosty. Budova s ubytováním je dvoupodlažní, 

zastřešena plochou střechou a nacházení se v ní jednotlivé pokoje, které se liší počtem lůžek. 

Jeden pokoj je zařízen jako bezbariérový. Přístup do pokojů druhého nadzemního podlaží je 

pomocí pavlače. 

Dominantním architektonickým i konstrukčním prvkem jsou lepené dřevěné vazníky. 

Tvoří nosný prvek stropu a střešní konstrukce a zároveň asociují typické připečené pruhy na 

steaku. V budoucnu se počítá s využitím okolních pozemků jako pastviny pro dobytek. 

Předpokládá se spolupráce s místními zemědělci a chovatel. Zemědělství má v obci dlouhou 

tradici, na kterou chci navázat. 
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Objekt pro ubytování svou orientací, materiálem a objemem kontrastuje s restaurační 

částí. Zatímco jednopodlažní restaurace je situována napříč pozemkem a dominujícím 

materiálem jsou dřevo a kámen, ubytování je dvojpodlažní, je v podélném směru pozemku a 

hlavním materiálem je ocel. 

Část restaurace a obytné místnosti pokojů jsou situovány na jižní stranu. Technické 

místnosti, zásobování a sociální zázemí pokojů jsou orientovány severně. Vstup do objektu je 

přístupný z parkoviště na východní straně. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení 

venkovních ploch 

 

• Popis pozemních staveb 

 

Objekt restaurace a ubytovací části je zhotoven pomocí stěnového zděného systému a 

je založen na betonových pasech. Část restaurace je zastřešena pultovou střechou, ubytovací 

část má střechu plochou. 

 

• Popis inženýrských staveb 

 

Veškeré přípojky jsou vedeny v zemi. Vodovodní řád bude napojen na stávající 

vodovodní potrubí, které vede podél stávající komunikace č. 34. Přípojky  elektro NN, plynu 

a kanalizace se nově vybudují a napojí na stávající obecní vedení, které je vedeno souběžně 

s místní komunikací č. 872. Napojení bude rovněž formou podzemních přípojek, viz výkres 

C. 02. 
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• Řešení venkovních ploch 

 

Okolo objektu se nachází asfaltové parkovací plochy pro osobní automobily, nákladní 

automobily a autobusy. Prostor letní zahrádky, který se nachází na západní straně, bude 

vydlážděn. Před restaurací a kolem letní zahrádky bude zatravněná plocha s vysázenými 

okrasnými keři a nízkou zelení, viz výkres C. 02. Výběr zeleně bude dle projektu zahradního 

architekta, který není součástí bakalářské práce. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno formou najížděcích a 

odbočovacích pruhů, které budou součástí stávající komunikace č. 34, viz výkres C. 02. 

Napojení komunikace bylo navrženo v souladu s normou ČSN 73 6101 Projektování 

silnic a dálnic. Projektová dokumentace k inženýrským stavbám není součástí bakalářské 

práce. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy, dodržování 

podmínek stanovaných pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém 

území 

Technická infrastruktura obsahuje podzemní kanalizační, vodovodní, plynovodní 

přípojky a přípojky elektrické energie. Kanalizační přípojka bude provedena z plastu, průměr 

potrubí DN 400 mm, bude připojena na veřejnou kanalizační síť. Vodovodní přípojka bude 

provedena z oceli, průměr potrubí DN 200 mm a bude připojena na veřejnou vodovodní síť. 

Přípojka elektrické energie bude provedena z kabelu CYKY 5Jx10 a bude připojena na 

veřejnou síť elektrické energie. Plynovodní potrubí bude provedeno z plastu, průměr potrubí 

DN 32 mm a bude připojeno na veřejný plynovod. 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude pomocí odbočovacích a najížděcích 

pruhů komunikace č. 34. Veškerá dopravní infrastruktura byla navržena v souladu s ČSN 73 

6101. Projektová dokumentace k inženýrským stavbám není součástí bakalářské práce. 
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Parkovací stání pro osobní automobily je situováno na východní straně pozemku. 

Kapacita je 41 parkovacích míst, z toho 2 parkovací stání jsou určeny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Na západní straně pozemku je situováno 7 parkovacích míst 

pro nákladní automobily, 2 parkovací místa pro automobily s karavanem a 2 parkovací stání 

pro autobusy. Parkovací plochy byly navrhnuty v souladu s normou ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel. 

 

f) Vlivy stavby na životní prostředí a řešení ochrany životního prostředí 

Provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavby může dojít 

k ovlivnění životního prostředí např. vliv hluku stavebních strojů, prašnost, doprava apod. Při 

výstavbě bude dodržován zákon č. 17/1992 SB. o životním prostředí, zákon č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Je 

rovněž třeba dbát na ochranu vod, znečištění vodních zdrojů a zabránit nadměrné prašnosti 

dle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Rovněž je třeba dbát na skladování a likvidaci 

odpadových materiálů. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání stavby 

Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vstupy do objektu a sociálních zařízení 

jsou bezbariérové, dveře jsou bezprahové. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Radonová aktivita nebyla měřena. Podle mapy radonového indexu je zde nízké 

radonové riziko, a proto při návrhu stavby nebylo s protiradonovým opatřením uvažováno. 

Hladina podzemní vody nebyla naměřena. Byla provedena vizuální prohlídka staveniště. Na 

pozemku byly zaměřeny terénní a výškové body. Byl zde proveden geologický průzkum, 

který zjistil výskyt sprašové hlíny. Inženýrsko-geologická dokumentace není součástí 

bakalářské práce. 
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Podklad pro vytyčení stavby slouží výkres č. C. 03. Podklady pro vytyčovací výkres, 

na kterém jsou zakresleny veškeré potřebné body nutné k vytyčení stavby. Použitý systém – 

S-JTSK, výškový referenční systém Bpv. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba je rozdělná do 8 stavebních objektů: 

• SO 01   Navrhovaný objekt 

• SO 02   Parkoviště 

• SO 03   Cesty a dlážděné chodníky 

• SO 04   Kanalizační přípojka 

• SO 05   Vodovodní přípojka 

• SO 06   Přípojka elektrické energie 

• SO 07   Plynovodní přípojka 

• SO 08   Zeleň a sadové úpravy 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. její 

minimalizace 

Objekt Motorestu s ubytováním nebude mít negativní vliv na okolní prostředí staveb a 

pozemků. 

Během výstavby je nutné dbát na ochranu osob na staveništi podle zásad BOZP, dbát 

na ochranu vod podle zákona č. 254/2001 Sb., ochranu ovzduší, zabránění nadměrné 

prašnosti a postupovat podle zákona č. 86/2002 Sb. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Při procesu celé doby trvání výstavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 

k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby má povinnost proškolit všechny pracovníky 

plánem BOZP, zabezpečit pracovníkům vhodné ochranné pracovní pomůcky a informovat 

pracovníky o připravovaných stavebních postupech. Rovněž je zhotovitel povinen řídit se 

nařízením vlády 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě. Objekt 

bude zabezpečen proti vstupu cizích osob. 

 

2. 

 

Mechanická stabilita 

Návrh stavebních konstrukcí bude proveden na základě statických výpočtů, které 

prokážou, že konstrukce jsou navrženy tak, že nedojde pod vl ivem veškerého zatížení 

k zřícení stavby nebo její části a nebylo přesaženo dovolené přetvoření konstrukce či jejich 

částí. 

Statické výpočty provede autorizovaný statik. Statický výpočet musí být vyhotoven 

dle požadavků platných zákonů, norem a vyhlášek. Statický výpočet není součástí bakalářské 

práce. 

 

3. 

Všechny stavební konstrukce, které by mohly přijít do kontaktu s požárem, anebo jím 

mohly být ohroženy, jsou navrženy tak, aby zachovaly požární odolnost, zabezpečily únik 

osob z celého objektu a následný zásah protipožárních jednotek. 

Požární bezpečnost 

Objekt nesousedí s žádnou další stavbou, není v nebezpečné blízkosti s jakoukoliv 

jinou konstrukcí či objektem, který by umožnil přesun požáru na budovu. 

Objekt splňuje řádné vzdálenosti a počet únikových cest z objektu. Prostor restaurace 

umožňuje únik osob dvěma únikovými cestami. Pro únik osob z druhého nadzemního podlaží 

ubytovací části slouží pavlač a schodiště. 
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Dokumentace o požární bezpečnosti stavby a dokumentace o požárně-bezpečnostní 

charakteristice užívání stavby nejsou součástí bakalářské práce. 

 

4. 

Stavba je navržena tak, aby byla v souladu s ČSN 73 4108. Objekt respektuje 

prostorové a stavební požadavky, jako jsou světlá výška místnosti, dispoziční řešení, denní a 

umělé osvětlení apod. Větrání všech místností je zajištěno přirozeně. Výjimku tvoří dvě 

suterénní místnosti, které jsou odvětrávány přes stěnu. Místnosti uvnitř kuchyňského zázemí 

(sklad a mrazírny) jsou odvětrávány pomocí střešních ventilátorů. 

Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

Objekt je vyprojektován tak, aby neměl negativní vliv na životní prostředí a okolní 

zástavbu. Studie týkající se vlivu na životní prostředí nejsou součástí bakalářské práce. 

 

5. 

Všechny prostory v objektu splňují nezbytné požadavky a jsou navrhnuty podle 

platných zákonů a vyhlášek. Bezpečnost při užívání objektu je zajištěna konstrukcemi proti 

pádu, podlahy a schodiště budou opatřeny protiskluzovou úpravou. K tomu určených místech 

budou osazena madla a zábradlí. Technické vybavení budovy bude mít zpracováno vlastní 

provozní řád. 

Bezpečnost při užívání 

 

6. 

Návrh objektu postupoval podle normy ČSN 73 0532. Veškeré místnosti v objektu a 

konstrukční řešení objektu je navrženo tak, aby neunikalo teplo z objektu a šetřila energiemi. 

Posudek akustického posouzení celkové stavby není součástí bakalářské práce. 

Ochrana proti hluku 

 

7. 

Návrh objektu postupoval podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budovy a podle ČSN 73 0540-2. Materiál nosných obvodových stěn, výplňových konstrukcí a 

TI vrstev byly ovlivněny faktorem na co nejnižší energetickou spotřebu energií. Tepelné 

posudky jednotlivých konstrukcí nejsou součástí bakalářské práce. 

Úspora energie a tepla 
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8. 

Projekt byl vyhotoven, aby splňoval vyhlášku č. 369/2001 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Vstupy do veřejných částí objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Výšky 

mezi exteriérem a interiérem jsou minimální, u větších výškových rozdílů je navržena rampa. 

V objektu jsou navržena bezprahové dveře a pomocná madla. Všechny bezbariérové prostory 

rovněž obsahují hygienické prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

9. 

Stavba se nachází v téměř těsné blízkosti silnice II. třídy č. 34, proto se očekává vliv 

škodlivin vznikající důsledkem silničního provozu. 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt není umístěn ve staticky nestabilním území, v poddolovaném území, 

v záplavovém území ani v místě pronikání radonu. Ochrana stavby je zajištěna klasickými 

prostředky před klimatickými podmínkami. 

 

10. 

V době výstavbě bude staveniště oploceno a ochráněno před vniknutím nepovolaných 

osob. Ve vnějším prostředí objektu nejsou škodlivé vlivy, které by mohly ohrozit stavbu. Dbá 

se na ochranu obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva 

 

11. 

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Inženýrské sítě 

Objekt bude napojený na veřejnou kanalizační síť. Navrhnutá kanalizační přípojka je 

navržena z plastu DN 400 mm. Kanalizační přípojka se napojuje na veřejnou kanalizační síť, 

která vede souběžně s místní komunikací č. 872. Odvodnění komunikací a parkovacích stání 

bude provedené přes lapače ropných látek. 
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b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád, který vede souběžně s komunikací č. 

34 pomocí ocelové přípojky DN 200 mm. Přípojka se napojí na vnitřní vodovod v technické 

místnosti v suterénu objektu restaurace, odkud bude pitná voda dále rozváděna. 

 

c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na veřejnou síť elektro NN podzemní přípojkou kabelem CYKY 

5Jx10, viz výkres C. 02 Koordinační situace. 

 

d) Dopravní řešení 

Objekt je napojen na veřejnou dopravní infrastrukturu formou najížděcích a 

odbočovacích pruhů na komunikaci č. 34. Vnitřní komunikace na parcele je řešena jako 

jednosměrná. Vjezd na parcelu bude z jihovýchodní strany, kde bude přímá návaznost na 

parkoviště pro osobní automobily. Na jihovýchodní straně je situováno parkoviště pro 

nákladní automobily a výjezd z pozemku, viz výkres C. 02 Architektonická situace. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy 

Okolo objektu – resp. kolem východní, západní a severní části budou parkovací stání, 

viz výkres č. C. 02. Na jižní straně objektu je naplánovaná zeleň nízkého typu dle projektu 

zahradního architekta, který není součástí bakalářské práce. 

 

f) Elektronické komunikace 

Není součástí bakalářské práce. 

 

12. 

V objektu se nenacházejí žádné výrobní a technologická zařízení. 

Výrobní a technologická zařízení 
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C. Situace stavby 

Viz výkresová dokumentace C. 

 

D. Dokladová část 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

1. 

Není součástí bakalářské práce. 

Technická zpráva 

 

2. 

Není součástí bakalářské práce. 

Výkresová část 
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F. Dokumentace objektu 
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F. Dokumentace stavebního objektu 01 

1. 

Technická zpráva pro stavební objekt 01 byla převzata z dokumentace pro stavební 

povolení a podrobněji doplněna dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 2, bodu: Rozsah a 

obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Technická zpráva SO 01 

 

a) Účel objektu 

Objekt bude využíván jako motorest s ubytováním u pozemní komunikace č. 34, aby 

tak vyplnil mezeru mezi jednotlivými motoresty určené pro všechny druhy motorových 

vozidel. 

 

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

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stávající územní plán nepočítá s využitím tohoto území, které se hodí svojí polohou 

k vybudování zázemí pro motoristy. Z toho důvodu vznikl projekt pro vytvoření motorestu 

s ubytováním, který se snaží zaplnit tuto vzniklou mezeru. Další cíl architektonického návrhu 

bylo navázat na tradici či historii dané lokality. Vzhledem k tomu, že obec Oldřiš má velké 

zázemí v zemědělství a téměř dvě třetiny obyvatelstva se živí jako soukromí podnikatelé 

v oblasti zemědělství a chovem dobytka, bylo nasnadě navázat na zemědělskou tradici. 

Koncept počítá s využitím a spoluprácí zemědělských subjektů pro budoucí chod motorestu, 

který bude čerpat suroviny přímo od „místních“ provozovatelů. Tím vznikne propojení a 

obživení této vesnické tradice a kultury. Výsledkem by měly být kvalitní a čerstvé suroviny. 

Koncept stavby by měl tyto tradice podtrhovat po architektonické stránce. 

Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů, objekt motorestu a objekt ubytování. 

Část motorestu je jednopodlažní částečně podsklepený objekt s pultovou střechou. Část 

ubytování je dvoupodlažní objekt s plochou střechou. 
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Restaurace je situována na jižní stranu, provoz kuchyně a zázemí restaurace je 

situováno na stranu opačnou – severní. V suterénu restaurace se nacházejí skladovací 

prostory nápojů, technické místnosti a zázemí personálu. Suterén je přístupný pomocí 

schodiště a výtahu, který je určen pro přepravu osob a zásob určených pro provoz restaurace. 

Na západní straně od restaurační části se počítá s letní zahrádkou. Zásobování restaurace je 

pomocí rampy na severní straně objektu. Vstup do restaurace je situován na východní straně. 

Ubytovací část je na pozemku orientována podélně. Na jižní stranu směřují jednotlivé 

pokoje, které se liší svým dispozičním uspořádáním, na straně severní je hygienické zázemí a 

vstupy do jednotlivých pokojů. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí čtyři pokoje, 

z toho jeden je určen jako bezbariérový. Do pokojů v druhém nadzemním podlaží je přístup 

zajištěn pomocí pavlače na severní straně. 

Projekt se řídil vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Místnosti pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace jsou vybaveny bezprahovými dveřmi, madly a minimálními výškovými 

převýšeními. Hygienické zařízení jsou vybaveny pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

c) Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Plocha parcely:   7 300 m2 

Zastavěná plocha:   595 m2 

Obestavěný prostor:   6 000 m3 

Plocha parkoviště:   5 500 m2 

Plocha restaurace:   220 m2 

Plocha kuchyně a zázemí kuchyně: 230 m2 

Plocha letní zahrádky:  120 m2 

Plocha pokojů:   165 m2 

Kapacita restaurace:   40 osob 

Kapacita pokojů:   14 osob 
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Všechny veřejné prostory jsou situovány na jižní stranu. Technické místnosti jsou 

orientovány na stranu severní. Vstup do r estaurace je z východní strany, vstupy do 

jednotlivých pokojů jsou ze strany severní. Zásobování je přístupné ze severní strany. 

Všechny obytné místnosti mají přímé denní osvětlení, místnosti, které se nenacházejí 

na fasádní straně (sklady apod.) jsou osvětleny uměle. Studie osvětlení a stínění není součástí 

bakalářské práce. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve stavbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

• Zemní práce SO 01 

Jako první se provedou přípravné práce na staveništi, především zabezpečení 

staveniště proti přístupu nepovolaných osob, skrývka zeminy a odstranění dřevin a ostatní 

zeleně bránící následným stavebním pracím. Po vytyčení stavby a zaměření inženýrských sítí 

se provedou výkopové práce. 

 

• Základové konstrukce SO 01 

Základové konstrukce budou provedeny pomocí betonových pasů z betonu C20/25. 

Hloubka založení výtahové šachty je ve výškové úrovni -4,765 m od projektového počátku. 

Výška základů v podsklepené části objektu je 600 mm, výška základových pasů 

v nepodsklepené části je 800 mm. 

Základová deska tloušťky 100 mm je doplněna o karisíť, průměr ok 300 x 300 mm, 

průměr výztuže 9 mm. Pod základovou deskou je zhutněný násyp o mocnosti 100 mm. 

Vrchní hrana základové desky je ve výšce  -360 mm od projektového počátku. 
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• Svislé konstrukce a konstrukční systém SO 01 

Konstrukční systém objektu je zděný systém firmy POROTHERM. Obvodové 

konstrukce jsou z cihel POROTHERM tloušťky 400 mm a 250 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

z tvarovek POROTHERM tloušťky 200 mm. Dělící příčky jsou rovněž ze systému 

POROTHERM o tloušťkách 140 mm a 80 mm. Cihelné tvarovky se spojují na lepící směs 

systému POROTHERM. Je nutné dbát na technologický postup. 

 

• Vodorovné konstrukce SO 01 

Stropní konstrukce zachovávají rovněž systém POROTHERM. Jde o vložkový 

železobetonový strop se stropními vložkami MIAKO. Osová rozteč POT nosníků a vložek je 

500 mm a 625 mm. Betonová zálivka je z betonu C20/25 doplněnou o karisíť. 

Strop má tloušťku 250 mm. V místech dělícího zdiva jsou kladeny dva POT nosníky, 

kvůli větší statické únosnosti. U provádění stropní konstrukce je nutné dbát stavebních a 

technologických postupů firmy POROTHERM. 

 

• Střešní konstrukce SO 01 

Střešní konstrukci restaurační části tvoří pultová provětrávaná střecha. Nosnou 

konstrukci tvoří rošt z dřevěných trámů uchycených do dřevěných lepených vazníků. Na tyto 

dřevěné trámy je přichycena nosná konstrukce střešního pláště tvořená OSB deskami. Na 

tento podklad se nalepí povlaková HI ve dvou vrstvách, viz skladba S1. Provětrání střešního 

pláště je zajištěno pomocí větracích mřížek vedených v podélném směru objektu. 

Střešní konstrukci ubytovací části tvoří plochá jednoplášťová střecha. Konstrukce 

střechy tvoří vložkový systém MIAKO, který zastřešuje jednak ubytovací část a jednak 

pavlač a pavlačové schodiště. Pro zabránění vzniku tepelných mostů je vytvořena pomocná 

konstrukce stropní a střešní konstrukce, která umožní vykonzolování stropních nosníků 

s minimálním vznikem tepelných mostů. Na tuto konstrukci se provede spádová vrstva 

z pěnového polystyrenu v tloušťce 260 – 630 mm. Na tuto spádovou vrstvu se provede 

položení HI ve dvou vrstvách. Hrany konstrukce je nutné oplechovat. 
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• Schodiště v SO 01 

V objektu restaurace se nachází jedno monolitické schodiště, které souží jako 

komunikace mezi suterénem a prvním nadzemním podlaží. Schodiště má vlastní základ a 

jedná se o jednoramenné schodiště. 

Další schodiště spojuje pavlač v ubytovací části. Jedná se o dvouramenné přímě 

schodiště. Materiál byl zvolen shodný jako u pavlače, tj. ocel. Schodiště má vlastní základ a 

podesta je navíc podporována dvěma nosnými prvky tvořeny svařenými profily HEB. 

Všechna schodiště jsou opatřeny zábradlím, schodišťové stupně mají protiskluzovou 

úpravu a jsou navrženy dle zásad normy ČSN 73 4130. 

 

• Výtahy SO 01 

V objektu se nachází jeden hydraulický výtah LIFT COMPONENTS OH320 o 

nosnosti 320 kg. Strojovna výtahu se nachází pod schodištěm v 1. PP. Výtah má vlastní 

samostatný základ. Tento výtah slouží pro osobní i nákladní dopravu zásobování restaurace. 

 

• Podlahy SO 01 

Jsou zde navrhnuty dvě typické skladby podlah, které jsou pro specifické využití dané 

místnosti. Podlahové konstrukce musejí splňovat dané požadavky na neprůzvučnost, tepelně 

– technické a hydroizolační požadavky. Blíže jsou popsány na výkresech dílčích řezů 

objektu. 

 

• Hydroizolace SO 01 

Pro HI proti podzemní vodě a zemní vlhkosti je navrhnutá izolace DEKBIT  V60 S35 

tloušťky 5 mm, vyztužená skelnou výztuží. Fólie se spojuje natavováním horkým vzduchem. 

Důležité je dbát na technologický postup. Tato izolace je použita u kon strukce základové 

desky a svislých konstrukcí podlaží. HI je chráněna netkanou geotextýlií GEOMATEX NTB 

10. 



27 

 

Na střešních konstrukcích je použita parozábrana FATRAFOL  818 a FOALBIT AL 

S40 a HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm a ELASTODEK 40 

STANDART DEKOR o tloušťce 4 mm. Je třeba dbát technologického postupu. 

 

• Tepelná a zvuková izolace SO 01 

V objektu je použit expandovaný polystyren SLOVIZOL EPS 80 S, tepelný odpor Rd 

= 4,05 (m2.K)/W, expandovaný polystyren STYRODUR EPS 100 S, expandovaný polystyren 

XPS STYRODUR 2800 C s hodnotou tepelného odporu Rd = 1,80 (m2.K)/W a skelná rohož 

ISOVER DOMO. 

Tepelná izolace chrání obvodové stěny a střešní konstrukce. Zvuková izolace není 

v tomto projektu použita. 

 

• Okna a dveře SO 01 

Výplně otvorů oken a dveří jsou navrhnuty jako dřevěné dveřní a okenní rámy. Blíže 

výpis okenních a dveřních otvorů. 

 

• Klempířské práce SO 01 

Klempířské práce se týkají zejména oplechování střechy na 1. NP, odvodňovací 

systém, oplechování atiky v 2. NP ubytovací části a oplechování parapetů. Materiál 

oplechování je pozinkovaný plech. Bližší specifikace viz výpis klempířských prací. 

 

• Zámečnické práce SO 01 

Zámečnické práce se zaobírají především konstrukcí zábradlí a madel na vnitřním a 

venkovním schodišti a ochranných prvcích dveří. Bližší specifikace ve výpise zámečnických 

prvcích, který není součástí bakalářské práce. 

 

• Vzduchotechnika SO 01 

V objektu není navržená žádná vzduchotechnika. 
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• Podhledy SO 01 

Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonové konstrukce nehořlavých desek RIGIPS. 

Nosnou konstrukci podhledu tvoří kovové profily. Podhledy v celém objektu budou 

omítnuty. 

 

• Obklady SO 01 

Obklady v hygienických prostorách a v kuchyni jsou navrženy keramické obklady 

RAKO a k podkladu jsou připevněny pomocí lepidla QUARTZ PROFI 80l tloušťky 5 mm. 

 

• Omítky SO 01 

Veškeré vnitřní omítky jsou provedeny omítkovým systémem BAUMIT o tloušťce 

10 mm. 

Venkovní omítky, které jsou na objektu pro ubytování, jsou rovněž provedeny 

systémem BAUMIT o tloušťce 15 mm. Objekt restaurace bude obložen dřevěným obkladem 

DEKWOOD a kamenným obkladem WILD STONE. 

 

• Venkovní úpravy SO 01 

V prostoru letní zahrádky bude provedena betonová zámková dlažba. Stejná dlažba 

bude provedena jako povrchová úprava u vstupu na pavlačové schodiště, u vstupů do pokojů 

v 1. NP a u vstupu do restaurace. Na východní straně je situováno parkoviště s 42 

parkovacími místy, z toho jsou dvě parkovací stání určeny pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Na západní straně se nacházejí parkovací stání pro 7 ná kladních 

automobilů, 2 parkovací stání pro automobily s karavanem a dvě parkovací stání pro 

autobusy, viz výkres C. 02. Parkovací plochy byly navrženy dle požadavků normy ČSN 73 

6056 o odstavných parkovacích plochách silničních vozidel. Plocha na jižní straně bude 

zatravněna nízkou zelení dle dokumentace zahradního architekta, která není součástí 

bakalářské práce. 
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e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Projekt postupoval dle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budov, normy ČSN 73 0542 a normy ČSN EN 12 831. Použitý stavební materiál a detaily 

jsou řešeny tak, aby splňovali podmínky energetické nenáročnosti budovy. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn. Nebyla naměřena hodnota 

podzemní vody ani únik radonového záření. 

 

g) Vlivy objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Během provozu stavby se nepředpokládají negativní účinky na životní prostředí. 

Během realizace může dojít k ovlivnění životního prostředí např. hluk, doprava, prašnost. 

Během výstavby je proto nutné dodržovat zákon č. 14/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 

114/199 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivech na 

životní prostředí. 

Při výstavbě je nutné dbát na ochranu vod, skladování a likvidace odpadního 

materiálu. 

 

h) Dopravní řešení 

Objekt je napojen na veřejnou dopravní infrastrukturu formou najížděcích a 

odbočovacích pruhů na komunikaci č. 34. Vnitřní komunikace na parcele je řešena jako 

jednosměrná. Vjezd na parcelu bude z jihovýchodní strany, kde bude přímá návaznost na 

parkoviště pro osobní automobily. Na jihovýchodní straně je situováno parkoviště pro 

nákladní automobily a výjezd z pozemku, viz výkres C. 02 Architektonická situace. 

Komunikace jsou navrženy podle normy ČSN 73 6102, parkovací stání jsou navrženy dle 

normy ČSN 73 65056 o odstavných parkovacích plochách silničních vozidel. Projektová 

dokumentace k inženýrským stavbám není součástí bakalářské práce. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

ochrana 

Stavba se nachází v téměř těsné blízkosti silnice II. třídy č. 34, proto se očekává vliv 

škodlivin vznikající důsledkem silničního provozu. 

Objekt není umístěn ve staticky nestabilním území, v poddolovaném území, 

v záplavovém území ani v místě pronikání radonu. Ochrana stavby je zajištěna klasickými 

prostředky před klimatickými podmínkami. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu se stavebním zákonem 

183/2006 Sb., vyhláškou o dokum entaci staveb 499/2006 Sb., vyhláškou na o obecných 

požadování území 501/2006 Sb., vyhláškou o technických požadavcích na stavby 268/2009 

Sb., vyhláškou o technických požadavcích na výstavbu 502/2006 Sb., vyhláškou o obecných 

technických požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. a 

nařízení vlády o ochraně zdraví při práci 361/2007 Sb. 

Celkový seznam použitých norem a zákonů je uveden v použité literatuře. Proces 

výstavby musí proběhnout dle projektové dokumentace. 
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3. ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace Motorestu 

s ubytováním v Oldřiši. Podklad pro zadání bakalářské práce sloužila dokumentace pro 

stavební povolení vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va a architektonická studie, 

která byla vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba II. 

Tato projektová dokumentace se snaží zachovat architektonický ráz a myšlenku 

konceptuálního řešení stavby a zároveň je určena jako podklad pro realizaci stavby. 

Dokumentace splnila všechny legislativní podmínky. 

Práce vyžadovala dostatečné technické znalosti od návrhu studie až po provedení 

samotné dokumentace realizace stavby. 
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České technické normy 

 

ČSN 27 40014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách. 

Požadavky 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště 

budov 
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