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Anotace diplomové práce 

 

P edm tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace ubytovacího 

za ízení pro provedení stavby. 

Diplomová práce obsahuje technickou zprávu zpracovanou dle Vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. 

ve zn ní novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, tepeln  technická posouzení 

obvodových konstrukcí, energetický štítek a p íslušnou výkresovou dokumentaci. 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená s jednoplášťovou plochou st echou, 

pochůznou terasou a pochůznou zelenou st echou. Objekt je určen pro ubytování osob. 

Cílem diplomové práce je navrhnout stavbu se splňujícími požadavky technických 

norem. 

 

Počet stran: 45 

 

 

 

Annotation Thesis 

 

The subject of this thesis is to solve a project documentation of the accommodation 

centre for building construction. 

The thesis contains a technical report prepared in accordance with Notice no. 499/2006 

Coll. as amended by amendment no. 62/2013 Coll. about documentation of buildings, heat 

technical assessment peripheral construction, energy label, drawings documentation. 

The building is designed as two-storey without basement and single-layer flat roof, 

pedestrian terrace and pedestrian green roof. The building is designed to accommodate 

people. 

The aim of this thesis is to design a building to comply with the requirements of technical 

standards. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

B500A Betoná ská ocel v tyčích 

C 25/30 Značení t ídy betonu, válcová pevnost/krychelná pevnost 

ČSN Česká státní norma 

EIA Environmental impact assessment – Vyhodnocení vlivů na životní prost edí 

EPS Expandovaný polystyren 

Kč Koruna česká 

Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
.rok] 

Mev,a Roční množství odpa itelné vodní páry [kg/m
2
.rok] 

NP Nadzemní podlaží 

RHi Relativní vlhkost v interiéru [%] 

Sb. Sbírka 

SO Stavební objekt 

Tae Návrhová venkovní teplota [
o
C] 

Tai Návrhová teplota vnit ního vzduchu [
o
C] 

Te Teplota na vn jší stran  [
o
C] 

Ti Návrhová vnit ní teplota [
o
C] 

Tim P evažující návrhová teplota [o
C] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m
2.
K] 

UN Požadovaný součinitel tepla [W/m
2.

K] 

e Exteriér 

f,Rsi Teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 

f,Rsi,M Prům rná hodnota teplotního faktoru [-] 

f,Rsi,N Požadovaný teplotní faktor vnit ního povrchu [-] 

i Interiér 

m Metr, délková jednotka [m] 

m
2 
 Metr čtvereční, plošná míra [m

2
] 

mm Milimetr, délková jednotka [mm] 
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ÚVOD 

 

P edm tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace ubytovacího 

za ízení pro provedení stavby. 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená s jednoplášťovou plochou st echou, 

pochůznou terasou a pochůznou zelenou st echou. Objekt je určen pro ubytování osob 

s maximální kapacitou 56 lůžek a pro stravování v restauraci. Diplomová práce obsahuje 

technickou zprávu zpracovanou dle Vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. ve zn ní novely č. 62/2013  

Sb. o dokumentaci staveb, tepeln  technická posouzení obvodových konstrukcí, energetický 

štítek obálky budovy a p íslušnou výkresovou dokumentaci. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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A. Průvodní zpráva 

 

A. 1 Identifikační údaje  

 

A. 1. 1 Údaje o stavb  

 

Název stavby: Ubytovací za ízení 

Místo stavby: Draha, p. č. 1457, 564 01 Žamberk 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Žamberk 

Katastrální číslo: 794368 

Druh stavby: Novostavba 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Investor: M sto Žamberk 

 Masarykovo nám stí 166, 564 01 Žamberk 

Projektant: Bc. Eva Kulhavá 

Dodavatel: Bude vybrán na základ  výb rového ízení 

 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 
 

M sto Žamberk 

Masarykovo nám stí 166 

564 01 Žamberk 

 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Bc. Eva Kulhavá 

Písečná řř 

561 70 Písečná 
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 

 

Jedná se o diplomovou práci, základním podkladem tedy bylo zadání diplomové práce 

a p iložená studie. 

 

Další podklady: katastrální mapa 1:5000 

 stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. a jeho provád cí p edpisy 

 vizuální prohlídka stavební parcely 

 

 

A. 3 Údaje o území 
 

a) Rozsah ešeného území 
 

Jedná se o stavební pozemek, parcelní č. 1457 katastrální území Žamberk. Vým ra 

pozemku je 10607 m
2
. Stavba je umíst na na okraji zastav ného území. Vzájemné odstupy 

staveb splňují požadavky §25 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích  

na využívání území. 

 

 

b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpisů 

 

Stavební parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu kulturních památek či p írodní 

rezervace. Stavební parcela se nenachází ani v záplavové oblasti. 

 

 

c) Údaje o odtokových pom rech 

 

Pozemek je rozlehlý a ve v tšin  plochy rovinatý, obsahuje velké množství travnaté 

plochy, která umožňuje vsakování dešťových vod. V současné dob  se na daném pozemku 

nenacházejí žádná za ízení pro likvidaci dešťových vod, proto pro úplné zabezpečení 

stavby bude z ízena dešťová kanalizace. 
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d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací m sta Žamberk. 

 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, pop ípad  s regulačním plánem 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací. 

 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

B hem vypracování projektové dokumentace byly dodrženy veškeré obecné požadavky  

na využití území. 

 

 

g) Údaje o spln ní požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území byly zapracovány do projektové 

dokumentace a striktn  dodržovány. 

 

 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 

 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňovacích investic 

 

Investor, kterým je m sto Žamberk, odkoupí stavební pozemek Ěparcelní č. 1457ě  

od současného majitele - Antonín Václav, Ve Stromovce 63Ř/2, T ebeš, 500 11 Hradec 

Králové. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených provád ním stavby Ědle katastru nemovitostíě 
 

Sousední parcely: - parcela č. 144Ř – orná půda 

- parcela č. 1456 – orná půda 

- parcela č. 145Ř/5 – orná půda 

- parcela č. 1463/4 – zahrada 

- parcela č. 3200/1 – orná půda 

- parcela č. 3200/4 – orná půda 

- parcela č. 3Ř45/1 – ostatní plocha 

- parcela č. 3Ř45/2 – ostatní plocha 

 

 

A. 4 Údaje o stavb  

 

a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

 

Jedná se o provedení novostavby. 

 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Stavba bude využívána pro p echodné ubytování osob se zajišt ním kompletní nabídky 

jídel a společenského vyžití jak pro ubytované hosty, tak i pro ve ejnost. Ubytování bude 

poskytováno ve 2Ř pokojích s celkovou kapacitou 56 osob. Restaurace je navržena  

pro stravování maximáln  50 osob ve vnit ních prostorech a 10 osob v prostorech atria. 

 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jde o trvalou stavbu. 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Ubytovací za ízení 
 

 

17 

 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpisů 

 

Stavba nepodléhá zákonům o památkov  chrán ném území či stavb . 

 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba splňuje veškeré požadavky stanovené vyhláškou č. 26Ř/200ř o technických 

požadavcích na stavby a vyhlášku č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu a restaurace jsou navrženy 

pro bezbariérový p ístup osob. V restauraci je navrženo bezbariérové WC. P ístup  

pro imobilní osoby do 2. NP a na terasu je zajišt n pomocí výjezdové plošiny,  

která je umíst na vždy u schodišt .  

 

 

f) Údaje o spln ní požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních p edpisů 

 

Požadavky stanovené dotčenými orgány budou spln ny. Bližší specifikace požadavků 

orgánu bude uvedena v dokladové části projektové dokumentace. 

 

 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová ešení. 

 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Navržený počet ubytovacích jednotek v 1. NP: 14 

Navržený počet ubytovacích jednotek v 2. NP: 14 
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Navržená kapacita restaurace - ve vnit ním prostoru: 50 osob 

  ve venkovním prostoru: 10 osob 

Plocha pozemku: 10607 m
2
 

Zastav ná plocha: 1539 m
2
 

Užitná plocha: 1852,9 m
2
 

 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Jedná se o novostavbu, bude tedy t eba stanovit spot eby medií a hmot, hospoda ení 

s dešťovou vodou, emise a jejich množství a bude t eba stanovit energetickou náročnost 

budovy. 

 

 

j) Základní p edpoklady výstavby 

 

P esný datum výstavby není stanoven. P edpokládaný začátek se odhaduje na duben 2015. 

Délka výstavby se p edpokládá na 13 m síců. 

 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

P edm tem diplomové práce nebylo zpracování rozpočtu na stavbu. Hrubý odhad nákladů 

se p edpokládá na 14 000 000 Kč. 

 

 

A. 5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
 

Člen ní stavby na objekty: 

 SO 01 Ubytovací za ízení 
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Technická za ízení budovy: 

 Výtahové plošiny CPM 300 o rozm rech p epravní desky 1400xř00 mm  

Elektrický sporák ST 6 s troubou, rozm r sporáku 1200x700xŘ50 mm  

Fritéza Caterina 5 litrů o rozm rech 270x410x2ř5 mm  

Digesto  se zabudovaným ventilátorem typ ZD 02-13/12 o ší ce 1200 mm,  

hloubka 1300 mm 

 

Technologická za ízení: 

 V objektu nebude provoz vyžadující speciální technologii. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B. 1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební parcela č. 1457 je v současné dob  využívaná jako volná, neoplocená, zatravn ná 

plocha, která má p evážn  rovinný charakter s mírným sklonem. Pozemek se nachází  

na okraji m sta Žamberk, katastrální území Žamberk. Vlastníkem stavební parcely  

je Antonín Václav, od kterého m sto Žamberk, jako investor stavby, odkoupí pozemek. 

Stavební pozemek je vzdálen cca 15min chůzí od st edu m sta. 

 

 

b) Výčet a záv ry provedených průzkumů a rozborů Ěgeologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebn  historický průzkum apod.) 

 

Na základ  rozborů půdy byla na parcele zjišt na hlinito-písčitá zemina t ídy težitelnosti 3. 

P i provedení hydrogeologického průzkumu byla zjišt na hladina podzemní vody 

v hloubce 4,8 m pod úrovní terénu. Hladina podzemní vody nedosahuje úrovn  základové 

spáry. Riziko pronikání radonu z podloží je velmi nízké. Parcela není zasažena jakýmkoliv 

chrán ným pásmem. Byla vyhodnocena jako parcela vhodná k zástavb . 

 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V blízkosti stavební parcely se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území 

 

Realizace stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, stavby či životní prost edí. 

Může dojít pouze ke zvýšení hladiny hluku a zvýšení prašnosti b hem výstavby. Veškeré 

práce budou provád ny p es den, v noci a ve dnech pracovního klidu budou práce 

p erušeny. P i realizaci nep edpokládáme vznik nebezpečného odpadu, dle katalogu 

odpadů. 

 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

Stavební parcela je v současné dob  pouze travnatou plochou nebude tedy t eba provád t 

asanace, demolice či kácení d evin. 

 

 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského půdního fondu nebo pozemků 
určených k pln ní funkce lesa Ědočasné/trvaléě 

 

Pozemek je t eba vyjmout z půdního fondu, kde je veden jako orná půda, a p evést  

na pozemek určený pro výstavbu. 

 

 

h) Územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 

 

Napojení na technickou infrastrukturu bude zajišt no nov  vybudovanými p ípojkami 

vody, kanalizace a elektrop ípojkou, všechny budou napojeny na ve ejné sít . Nové 

p ípojky technické infrastruktury budou zhotoveny v průb hu realizace stavby. 

P íjezdová komunikace bude zajišt na sjezdem ze silnice Draha. U objektu je navrženo 

parkovišt  o 15 parkovacích stáních. Chodník bude zajišťovat p ístup k objektu z ve ejné 

komunikace, je navržen v ší ce 2,0 m. Napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu bude 

vybudováno v počátku realizace stavby. 
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i) V cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Podmínkou pro výstavbu je odkoupení pozemku od stávajícího vlastníka a p evedení orné 

půdy na stavební parcelu. 

 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba bude využívána pro p echodné ubytování osob se zajišt ním kompletní nabídky jídel  

a společenského vyžití jak pro ubytované hosty, tak i pro ve ejnost. Ubytování bude 

poskytováno ve 2Ř pokojích s celkovou kapacitou 56 osob. Restaurace je navržena  

pro stravování maximáln  50 osob ve vnit ních prostorech a 10 osob v prostorech atria. 

 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 

Umíst ní stavby je navrženo v souladu s územním plánem m sta Žamberk. P ístup  

na pozemek je zajišt n ze stávající komunikace ulice Draha. 

 

 

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

 

Objekt je ešený jako nepodsklepený, dvojpodlažní s plochou st echou. Druhé nadzemní 

podlaží je odstoupeno od 1. NP a utvá í prostor pro terasu a zelenou st echu. Vstup do 

objektu je situovaný na jihozápadní stranu. V 1. NP se nachází recepce, zasedací místnost, 

kancelá e pro personál, technické místnosti, je zde navrženo 14 pokojů pro ubytování 

hostů, které jsou dvojlůžkové, k dispozici je zde společenská místnost a restaurace pro 

stravování hostů a ve ejnosti s jejím technickým zázemím. Hosté mohou využívat atrium 

umíst né ve st edu objektu v 1. NP pro odpočinek či relaxaci. Ve 2. NP je navrženo 14 
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pokojů pro ubytování osob, které jsou dvojlůžkové, k dispozici je zde společenská 

místnost, pochůzná terasa se zelenou st echou pro odpočinek či relaxaci. 

 

Stavba je navržena ze železobetonového skeletu s výplňovým zdivem Heluz. Fasáda 

objektu je v p ízemí navržena ze sibi ského mod ínu a v úrovni 2. NP z obkladového 

kamene.  

Sokl objektu je proveden ze stejného obkladového kamene jako v úrovni 2. NP. Bližší 

specifikace ve výkresové dokumentaci. 

 

Stavba ubytovacího za ízení se nachází v klidové části m sta, ale i blízkosti centra. 

Architektonické ešení ubytovacího za ízení vychází z požadavků investora. 

 

 

B. 2. 3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Objekt je určen pro p echodné ubytování osob a ke stravování ubytovaných hostů  

a ve ejnosti. Ubytování bude poskytováno ve 2Ř pokojích s celkovou kapacitou 56 osob. 

Restaurace pojme ve vnit ních prostorech 50 osob a ve venkovním prostoru 10 osob. 

 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Parkovišt  stavby je navrženo  

pro 15 parkovacích stání, ze kterých je první místo určeno výhradn  pro stání osob 

s omezenou pohyblivostí. Vstup do objektu a restaurace je navržen pro bezbariérový p ístup 

osob. V restauraci je navrženo bezbariérové WC, které má rozm ry 4100x2010 mm a vstupní 

dve e ší ky ř00 mm. U záchodové mísy je umíst no madlo ve výšce Ř00 mm a délce 650 mm. 

P ístup pro imobilní osoby do 2. NP a na terasu je zajišt n pomocí výjezdové plošiny  

CPM 300 s rozm ry p epravní desky 1400xř00 mm, která je umíst na vždy u schodišt .  
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B. 2. 5 Bezpečnost p i užívání stavby 

 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky dané vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Výškové rozdíly mezi jednotlivými patry jsou ešeny dvouramenným 

schodišt m navrženým se zábradlím výšky 1100 mm. Na okrajích terasy a zelené st echy  

ve 2. NP je navrženo zábradlí výšky 1500 mm. Bezpečnost stavby bude posouzena  

p i kolaudaci a na základ  toho bude vydáno rozhodnutí o užívání stavby. 

 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektu 

 

Základní konstrukční prvek objektu tvo í železobetonový skelet s průb žnými průvlaky. 

Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách ve spojení  

s prefabrikovanými železobetonovými základovými prahy v kombinaci se základovými pásy 

pod nosnými zdmi a schodišťovým ramenem. Železobetonové patky budou prefabrikované 

čtvercového tvaru z betonu t ídy C25/30. Nosný sloup bude osazen na ocelové trny B500A, 

které budou vytaženy z patky. Zatížení vyvolané obvodovým plášt m bude do základových 

patek p enášeno pomocí železobetonových prahů z betonu t ídy C25/30, které budou uloženy 

pomocí ozubů na horní hran  základových patek. Spojení se základovou patkou bude 

zajišt no pomocí p íložek p iva ených ke kotevním deskám patky. Základové pásy budou 

z prostého betonu t ídy C25/30, provedeny pod nosnými zdmi a schodišťovým ramenem. Pod 

t žkými p íčkami v 1. NP 175 mm bude betonová mazanina v tl. 80 mm vyztužena KARI sítí 

Ferona 4 mm 3x2 m KA16. Stavba bude od zeminy tepeln  izolována pomocí izolace 

EPS Perimetr v tloušťce 200 mm. 

Obvodové výplňové zdivo bude provedeno z tvárnic HELUZ Family 30. První ada 

obvodového zdiva bude vyzd na z tvárnice HELUZ Family 2in1 tepeln  izolační tvarovka  

s výplní. Vnit ní zdivo bude tvo eno tvárnicemi HELUZ Aku 17,5 MK a tvárnicemi HELUZ 

11,5 broušená. Nad výplňovými otvory budou použity p eklady HELUZ. 

Stropní konstrukce bude tvo ena p edpjatými stropními panely SPIROLL v tloušťce 265 mm. 

Stropní konstrukce bude zmonolitn na provedením cementového pot ru v tl. 20 mm. 

St ešní konstrukce bude tvo ena plochou st echou. Nosnou konstrukcí st echy budou stropní 

panely SPIROLL, které budou zmonolitn ny. Provede se penetrační nát r, na který  

se uloží parozábrana, následn  bude položena tepelná izolace POLYDEK EPS 150 TOP 

zajišťující i spádovou vrstvu a poslední vrstvu bude tvo it hydroizolace ELASTEK 50 
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SPECIAL DEKOR. St ešní konstrukce terasy a zelené st echy se bude lišit ve skladb   

nad tepelnou izolací, viz.výkresová dokumentace. Odvodn ní jednotlivých st ech  

bude dovnit  objektu, umíst né v šachtách a svedeno do kanalizace. 

V objektu je navrženo dvouramenné prefabrikované železobetonové, deskové schodišt . 

Schodišt  má svůj základ. Po obvodu je schodišt  vetknuto do nosných zdí. Ší ka jednoho 

ramene je 1700 mm. Mezi schodišťovými rameny je umíst no zrcadlo ší ky 200 mm. 

Stavba bude napojena na ve ejnou technickou infrastrukturu vybudováním novými 

p ípojkami. 

U objektu je navrženo nekryté parkovišt , o 15 parkovacích stáních, které bude p ímo 

napojeno na ve ejnou komunikaci. Chodníky budou tvo eny zámkovou dlažbou navrženou  

dle investora. 

Pozemek bude oplocen drát ným plotem, strana z p ístupové komunikace bude oplocena 

zd nou zídkou. 

 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
 

Technická za ízení budovy:  

Výtahové plošiny CPM 300 o rozm rech p epravní desky 1400xř00 mm umíst ných  

u hlavního schodišt  a u schodišt  na terasu. 

Elektrický sporák ST 6 s troubou, rozm r sporáku 1200x700xŘ50 mm. P íkon plotýnky  

15,6 kW, p íkon trouba 7 kW.  

Fritéza Caterina 5 litrů o rozm rech 270x410x2ř5 mm a p íkonu 3,2 kW.  

Digesto  se zabudovaným ventilátorem typ ZD 02-13/12 o ší ce 1200 mm, hloubka 1300 mm. 

 

 

B. 2. Ř Požárn  bezpečnostní ešení 
 

V objektu jsou navrženy a rozmíst ny požární hlásiče a hasičské p ístroje. Veškeré požadavky 

na požární bezpečnost budou zpracovány požárním specialistou a budou dodrženy  

dle platných norem ČSN a závazných právních p edpisů. 
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B. 2. ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

Veškeré konstrukce byly navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov a splňují požadavky na součinitel prostupu tepla konstrukcí. Jednotlivé výpočty byly 

provedeny v programu TEPLO 2011 a jejich vyhodnocení je uvedeno v p íloze č. 2. 

 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré hygienické požadavky na bydlení. Všechny 

místnosti v budov  jsou dostatečn  osv tleny denním sv tlem a v nočních hodinách  

el. osv tlením, v místnostech je zajišt na dostatečná vým na vzduchu navrženými okny. 

V každém pokoji pro hosty se nachází koupelna, WC a prostory pro oh ev jídla, kuchyňka. 

Realizace nemá negativní dopad na životní prost edí. 

 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 
 

V oblasti m sta Žamberk je velmi nízký výskyt radonu, není tedy pot eba provád t speciální 

ochranné prost edky proti radonu. Na území pozemku a v blízkém okolí stavby nejsou 

evidovány žádné výskyty negativních vlivů prost edí. Stavební pozemek se nenachází 

v záplavovém území ani poddolovaném území. 

 

 

B. 3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

Napojení na technickou infrastrukturu bude zajišt no nov  vybudovanými p ípojkami vody, 

kanalizace a elektrop ípojkou, všechny budou napojeny na ve ejné sít . Nové p ípojky budou 

zhotoveny v průb hu realizace stavby ubytovacího za ízení. 

Vodovodní p ípojka bude napojena z vodovodního ádu a bude vedena do technické místnosti 

p es vodom rnou šachtu AS-VODO, která bude umíst na na pozemku. Dešťová kanalizace 

bude ze st ešní konstrukce svedena do ve ejné kanalizace. Elektrop ípojka bude vedena p es 

elektrom rnou sk íň umíst nou v technické místnosti. 
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B. 4 Dopravní ešení 
 

a) Popis dopravního ešení 
 

P íjezdová komunikace bude zajišt na sjezdem ze silnice Draha. U objektu je navrženo 

parkovišt  o 15 parkovacích stáních. Napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu bude 

vybudováno v počátku realizace stavby. 

 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Stavba bude napojena na stávající hlavní silnici. 

 

 

c) Doprava v klidu 

 

Doprava v ulici zůstane zachována. 

 

 

d) P ší a cyklistické stezky 

 

Chodník bude zajišťovat p ístup k objektu z ve ejné komunikace, je navržen v ší ce 2,0 m. 

 

 

B. 5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

V současné dob  je pozemek v celé ploše zatravn n a nenachází se zde žádné stromy.  

Po dokončení výstavby bude pozemek znovu zatravn n a budou zde osázeny nové ke e  

a stromy dle požadavků investora. 
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Realizace stavby nebude mít žádný zásadní vliv na životní prost edí. Může dojít pouze  

ke zvýšení hladiny hluku a zvýšení prašnosti b hem výstavby. Veškeré práce budou 

provád ny p es den, v noci a ve dnech pracovního klidu budou práce p erušeny.  

P i realizaci nep edpokládáme vznik nebezpečného odpadu, dle katalogu odpadů. 

 

 

b) Vliv na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

 

Stavba nebude nijak ohrožovat stávající p írodu a krajinu, dojde k zachování všech 

stávajících ekologických funkcí a vazeb v okolní krajin . 

 

 

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. 

 

 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 

Nebyly stanoveny žádné podmínky či požadavky EIA. 

 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p edpisů 

 

Na stavbu se nevztahují žádná bezpečnostní pásma a omezení. 
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B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navržena tak, aby v p ípad  nouze mohl prob hnout bezpečný únik osob z objektu. 

K objektu je situována zpevn ná p íjezdová komunikace, která umožňuje p ípadný zásah 

vozidel integrovaného záchranného systému, jako jsou vozidla hasičské služby a zdravotní 

služby. 

 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ní 
 

Staveništ  bude napojeno nov  vybudovanými p ípojkami na stávající technickou 

infrastrukturu, tj. vodovodní p ípojka, elektrop ípojka, kanalizační p ípojka. Od počátku 

realizace bude staveništ  zásobováno t mito energiemi. 

 

 

b) Odvodn ní staveništ  

 

Odvodn ní staveništ  bude svedeno do místní ve ejné kanalizace, toto odvodn ní bude 

opat eno stavebními úpravami zamezující stékání hrubých nečistot ze staveništ  do ve ejné 

kanalizace. 

 

 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na technickou infrastrukturu bude zajišt no nov  vybudovanými p ípojkami 

vody, kanalizace a elektrop ípojkou, všechny budou napojeny na ve ejné sít . Nové 

p ípojky technické infrastruktury budou zhotoveny v průb hu realizace stavby. 

P íjezdová komunikace bude zajišt na sjezdem ze silnice Draha. U objektu je navrženo 

parkovací stání. Chodník bude zajišťovat p ístup k objektu z ve ejné komunikace,  

je navržen v ší ce 2,0 m. Napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu bude vybudováno 

v počátku realizace stavby. 
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d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Realizace stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, stavby či životní prost edí. 

Může dojít pouze ke zvýšení hladiny hluku a zvýšení prašnosti b hem výstavby. Veškeré 

práce budou provád ny p es den, v noci a ve dnech pracovního klidu budou práce 

p erušeny. P i realizaci nep edpokládáme vznik nebezpečného odpadu, dle katalogu 

odpadů. 

 

 

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin 

 

Stavební parcela je v současné dob  pouze travnatou plochou, nebude tedy t eba provád t 

asanace, demolice či kácení d evin. 

 

 

f) Maximální zábory pro staveništ  Ědočasné/trvaléě 

 

Stavba bude probíhat pouze na území staveništ , nejsou tedy t eba žádné dočasné ani trvalé 

zábory. 

 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

 

P i realizaci nep edpokládáme vznik nebezpečného odpadu, dle vyhlášky č. 3Ř1/2001  

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů  

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup p i ud lování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ĚKatalog odpadůě. Dle této vyhlášky se bude 

postupovat s likvidací veškerých odpadních materiálů vzniklých na staveništi. Pro odpady 

stavebních materiálů bude na staveništi umíst n kontejner. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 

Po provedení skrývky ornice bude ornice uložena na staveništi a po skončení výstavby 

použita na úpravy terénu. Výkopek bude odvážen na stanovenou skládku. 

 

 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 

P i výstavb  se nep edpokládá vliv znečišt ní na životní prost edí, proto se v této oblasti 

nebudou podnikat zvláštní opat ení. Nep edpokládá se ani vznik nebezpečných odpadů,  

dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup  

p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ĚKatalog odpadůě.  

Odpady, které na stavb  vzniknou, se budou odvážet na místní skládku. 

 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

 

Veškeré stavební práce budou provád ny v souladu s ČSN. Zákon č. 30ř/2006 Sb., zákon 

o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. 

Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Zam stnavatel je také nucen poskytnout všem 

zam stnancům školení o bezpečnosti práce. 

 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nebudou dotčené žádné okolní stavby z hlediska bezbariérového užívání t chto 

staveb. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 
 

P íjezdová komunikace bude zajišt na sjezdem ze silnice Draha. U objektu je navrženo 

parkovací stání. Chodník bude zajišťovat p ístup k objektu z ve ejné komunikace,  

je navržen v ší ce 2,0 m. Napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu bude vybudováno 

v počátku realizace stavby. Nebude t eba provád t speciální opat ení pro dopravní 

infrastrukturu. 

 

 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby Ěprovád ní stavby za provozu, 

opat ení proti účinkům vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě 
 

V oblasti m sta Žamberk je velmi nízký výskyt radonu, není tedy pot eba provád t 

speciální ochranné prost edky proti radonu. Na území pozemku a v blízkém okolí stavby 

nejsou evidovány žádné výskyty negativních vlivů prost edí. Stavební pozemek  

se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Součástí diplomové práce nebylo vypracování harmonogramu postupu prací. 

P esný datum výstavby není stanoven. P edpokládaný začátek se odhaduje na duben 2015. 

Délka výstavby se p edpokládá na 13 m síců. 
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D. Dokumentace objektů, technických a technologických 

za ízení 
 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební ešení 
 

Stavba bude využívána pro p echodné ubytování osob se zajišt ním kompletní nabídky jídel  

a společenského vyžití jak pro ubytované hosty, tak i pro ve ejnost. Ubytování bude 

poskytováno ve 2Ř pokojích s celkovou kapacitou 56 osob. Restaurace je navržena  

pro stravování maximáln  50 osob ve vnit ních prostorách a 10 osob v prostorách atria. 

 

Objekt je ešený jako nepodsklepený, dvojpodlažní s plochou st echou. Druhé nadzemní 

podlaží je odstoupeno od 1. NP a utvá í prostor pro terasu a zelenou st echu. Vstup do objektu 

je situovaný na jihozápadní stranu. V 1. NP se nachází recepce, zasedací místnost, kancelá e 

pro personál, technické místnosti, je zde navrženo 14 pokojů pro ubytování hostů, které jsou 

dvojlůžkové, k dispozici je zde společenská místnost a restaurace pro stravování  

hostů a ve ejnosti s jejím technickým zázemím. Hosté mohou využívat atrium v 1. NP  

pro odpočinek či relaxaci. Ve 2. NP je navrženo 14 pokojů pro ubytování osob, 

 které jsou dvojlůžkové, k dispozici je zde společenská místnost, pochůzná terasa se zelenou 

st echou pro odpočinek či relaxaci. 

Stavba je navržena ze železobetonového skeletu s výplňovým zdivem Heluz. Fasáda objektu 

je v p ízemí navržena ze sibi ského mod ínu a v úrovni 2. NP z obkladového kamene. Sokl 

objektu je proveden ze stejného obkladového kamene jako v úrovni 2. NP. Bližší specifikace 

ve výkresové dokumentaci, p íloha č. 1. 

 

Stavba ubytovacího za ízení se nachází v klidové části m sta, ale i blízkosti centra. 

Architektonické ešení ubytovacího za ízení vychází z požadavků investora. 
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D. 1. 2 Stavebn  konstrukční ešení 
 

Zemní práce: 
 

P ed zahájením zemních prací bude stavba vytyčena. Zemní práce začnou skrývkou ornice 

v tl. 0,300 m. Ornice bude skladována na mezideponii a následn  využita pro dokončovací 

práce na terénu. 

Hladina podzemní vody byla zjišt na, na základ  hydrogeologického průzkumu, v hloubce 

4,Ř m pod základovou spárou. 

Stavební jáma bude vyhloubena na horní úroveň základových patek -0,300 m, poté budou 

provedeny rýhy pro základové pásy do hloubky – 0,900 m u vn jšího základu a do hloubky 

– 0,700 m u vnit ního základu. Následn  bude provedeno zam ení, vytyčení základových 

patek a vyt žení zeminy patek. Veškeré hloubení se bude provád t strojn , až na začišťovací 

práce rýh, které budou provedeny ručn . Základová spára bude chrán na p ed promrzáním, 

rozb idáváním a vysýcháním. P ed betonáží základových pásů a monolitických částí patek 

provede stavbyvedoucí p evzetí základové spáry. 

Zemní práce budou provád ny v zemin  t ídy t žitelnosti 3. 

 

 

Základy: 

 

Objekt bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách ve spojení  

s prefabrikovanými železobetonovými základovými prahy v kombinaci se základovými pásy 

pod nosnými zdmi a schodišťovým ramenem. Železobetonové patky budou prefabrikované 

čtvercového tvaru z betonu t ídy C25/30. Půdorysné rozm ry vn jších patek budou 

1600x1600 mm a vnit ních patek 2000x2000 mm. Nosné sloupy budou osazeny na ocelové 

trny B500A, které budou vytaženy ze základové patky. Zatížení vyvolané obvodovým 

plášt m bude do základových patek p enášeno pomocí železobetonových prahů  

z betonu t ídy C25/30, o rozm rech 300xř00 mm. Železobetonové prahy budou uloženy 

pomocí ozubů na horní hran  základových patek. Spojení se základovými patkami bude 

zajišt no pomocí p íložek p iva ených ke kotevním deskám patky. Základové pásy budou 

provedeny z prostého betonu t ídy C25/30. Pásy budou provedeny pod nosnými vn jšími 

zdmi o ší ce 500 mm a výšce Ř00 mm a schodišťovým ramenem o ší ce 500 mm a výšce  
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600 mm. Pod t žkými p íčkami v 1. NP 175 mm bude betonová mazanina v tl. Ř0 mm 

vyztužena KARI sítí Ferona 4 mm 3x2 m KA16.  

 

 

Svislé konstrukce: 
 

Nosný systém bude tvo en prefabrikovaným železobetonovým skeletem s jednopodlažními 

sloupy. 

Sloupy budou čtvercového tvaru o rozm rech 400x400 mm. Spojení sloupů s ostatními prvky 

nosného systému bude zajišt no pomocí ocelové výztuže. 

Obvodové výplňové zdivo bude vyzd no z tvárnic HELUZ Family 30. První ada 

obvodového zdiva bude vyzd na z tvárnice HELUZ Family 2in1 tepeln  izolační tvarovka  

s výplní.  

Vnit ní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic HELUZ Family 30 o rozm rech  

247x300x249 mm. Vnit ní zdivo bude dále tvo eno tvárnicemi HELUZ Aku 17,5 MK  

o rozm rech 375x175x238 mm a tvárnicemi HELUZ 11,5 broušená o rozm rech 

497x115x238 mm.  

Veškeré tvárnicové prvky budou vyzd ny na HELUZ celoplošené lepidlo. 

Oplášt ní instalačních šachet bude provedeno ze sádrokartonového obkladu Knauf Green 

v tloušťce 12,5 mm ve všech podlažích. 

P i zd ní budou striktn  dodržovány výrobcem dané technologické p edpisy. P i zd ní budou 

vynechávány prostory pro pozd jší osazení okenních a dve ních rámů. 

 

 

Vodorovné konstrukce: 

 

Stropní konstrukce bude tvo ena průb žnými průvlaky a p edpjatými stropními panely 

SPIROLL. Prefabrikované průvlaky budou na vn jší stran  tvaru písmene L a vnit ní 

průvlaky budou tvaru obráceného T, budou výšky 500 mm. Stropní panely SPIROLL budou 

tloušťky 265 mm osazovány na ozuby průvlaků. Jejich styky budou zality betonovou zálivkou 

a dojde tak ke zmonolitn ní a vyrovnání podkladu pro další vrstvy. Prostorové ztužení 

konstrukce budou zajišťovat prefabrikovaná železobetonová ztužidla o ší ce 400 mm  

a výšce 500 mm. 
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Nad výplňovými otvory se osadí keramické p eklady Heluz. U obvodových st n budou 

p eklady dopln ny o tepelnou izolaci Isover EPS 100Z v tl. 150 mm. P eklady budou osazeny 

svojí užší stranou Ěna výškuě do lože z cementové malty. U konstrukcí p íček budou použity 

v nadpraží p eklady ploché P11,5. 

Veškeré vodorovné konstrukce budou provád ny v souladu s danými technologickými 

p edpisy výrobce. 

 

 

Schodišt : 
 

Schodišt  v 1. NP je navrženo jako dvouramenné prefabrikované železobetonové, deskové 

schodišt . Mezipodesta a schodišťová ramena budou vetknutá do nosných zdí. Tloušťka 

mezipodesty včetn  nášlapné vrstvy bude 230 mm. Mezipodesta a schodišťové rameno bude 

ší ky 1700 mm s parametry 10x170x2ř0 mm. Schodišťová ramena jsou odd lena zrcadlem 

o ší ce 200 mm. Součástí schodišt  bude zábradlí výšky 1100 mm. Schodišt  bude opat eno 

výjezdovou plošinou CPM 300 pro imobilní osoby s rozm ry p epravní desky 1400xř00 mm. 

Schodišt  na terasu ve 2. NP bude monolitické o dvou stupních. Výška stupňů bude 16Ř mm  

a ší ka stupn  bude 250 mm. Schodišt  bude opat eno výjezdovou plošinou CPM 300 pro 

imobilní osoby s rozm ry p epravní desky 1400x900 mm. 

 

 

St echa: 

 

St echa nad 2. NP je navržena jako jednoplášťová, plochá, nepochůzná, nev traná st echa. 

Nosnou konstrukcí st echy tvo í stropní panely SPIROLL. Po obvodu st echy je atika  

do výšky Ř00 mm nad úrovní stropní konstrukce. Odvodn ní je navrženo dovnit  dispozice 

pomocí spádů st ešních rovin. 
 

Skladba: - ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR, TL. 5,3 mm 

 - POLYDEK EPS 150 TOP, TL. IZOLACE 180-336 mm, TL. PÁSU 3,5 mm 

 - GLASTEK AL 40 MINERAL, TL. 4,2 mm 

 - PENETRAČNÍ NÁT R DEKPRIMER, TL. 1 mm 

 - CEMENTOVÝ POT R, TL. 20 mm 

 - P EDPJATÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL PPD/254, TL. 265 mm 
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St echa nad 1. NP je navržena z jedné části jako jednoplášťová, plochá, pochůzná, nev traná 

st echa. Nosnou konstrukcí st echy tvo í stropní panely SPIROLL. Po obvodu st echy je atika 

do výšky Ř00 mm nad úrovní stropní konstrukce. Odvodn ní je navrženo dovnit  dispozice 

pomocí spádů st ešních rovin. 
 

Skladba:  - KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM, TL.10 mm 

 - ST RKOVÁ IZOLACE, TL. 2 mm 

 - BETONOVÁ MAZANINA, TL. 50 mm 

 - DRENÁŽNÍ VRSTVA Z PROFILOVANÉ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU  

     TEXTÍLIÍ, DEKDREN GŘ, TL. 8 mm 

 - OCHRANNÁ TEXTÍLIE, FILTEK 500 

 - ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR, TL. 5,3 mm 

 - POLYDEK EPS 150 TOP, TL. IZOLACE 180-333 mm, TL. PÁSU 3,5 mm 

 - GLASTEK AL 40 MINERAL, TL. 4,2 mm 

 - PENETRAČNÍ NÁT R DEKPRIMER, TL. 1 mm 

 - CEMENTOVÝ POT R, TL. 20 mm 

 - P EDPJATÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL PPD/256, TL. 265 mm 

 

St echa nad 1. NP je navrženo z druhé části jako jednoplášťová, plochá, pochůzná, zelená, 

nev traná st echa. Nosnou konstrukcí st echy tvo í stropní panely SPIROLL.  

Po obvodu st echy je atika do výšky Ř00 mm nad úrovní stropní konstrukce. Odvodn ní  

je navrženo dovnit  dispozice pomocí spádů st ešních rovin. 
 

Skladba:  - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT, DEK RNSO, TL. 160 mm 

 - FILTRAČNÍ VRSTVA, FILTEK 200 

 - NOPOVÁ FÓLIE, DEKDREN T20 GARDEN, TL. 20 mm 

 - OCHRANNÁ TEXTÍLIE, FILTEK 500 

 - HYDROIZOLACE, DEKPLAN 77, TL. 1,5 mm 

 - SEPARAČNÍ FÓLIE, FILTEK 300 

 - POLYDEK EPS 150 TOP, TL. IZOLACE 180-333 mm, TL. PÁSU 3,5 mm 

 - GLASTEK AL 40 MINERAL, TL. 4,2 mm 

 - PENETRAČNÍ NÁT R DEKPRIMER, TL. 1 mm 

 - CEMENTOVÝ POT R, TL. 20 mm 

 - P EDPJATÝ STROPNÍ PANEL SPIROLL PPD/256, TL. 265 mm 
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Komínové t leso: 
 

Vytáp ní objektu bude zajišťovat dálkové vedení tepla. Komínové t leso není navrženo. 

 

 

Úprava povrchů: 

 

Vnit ní povrchové úpravy budou jak v 1. NP, tak i ve 2. NP komplexn  provedeny ze štukové 

omítky. V koupeln , na WC a v technických místnostech budou st ny obloženy keramickým 

obkladem do výšky 1500 mm. Na spárování bude použita spárovací hmota proti vlhkosti. 

V míst  kuchyňských linek bude keramický obklad výšky 600 mm, v úrovni Ř50 mm  

od podlahy. Pro spárování zde bude použita spárovací hmota Ceresit CE 33 Super, pro spáry 

do ší ky Ř mm. 

Vn jší úprava povrchů bude v úrovni 1. NP provedena fasádním d ev ným obkladem  

ze sibi ského mod ínu. V úrovni 2. NP bude fasáda obložena obkladním kamenem  

LIV 147 A. Povrchová úprava soklu bude provedena z obkladního kamene LIV 147 A. 

 

 

Podlahy: 

 

Nášlapné vrstvy podlah budou provád ny z části z keramické dlažby a z části z korkové 

podlahy Vita Oak Camel Max. Ve styku dvou materiálů bude použita p echodová lišta.  

Je nutné zajistit ádné oddilatování podlahy od konstrukce st ny, vzniklá spára se vyplní 

tlumící izolací použitou ve skladb  podlahy. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny  

ve výkresové dokumentaci, p íloha č. 1. Všechny podlahové konstrukce musí splňovat 

požadavky p íslušných technologických p edpisů. 

 

 

Výpln  otvorů: 

 

Okna jsou navržena plastová typu VEKRA Premium EVO. Profil se šesti komorami  

a stavební hloubkou Ř2 mm. Okna jsou zasklená izolačním trojsklem, U=1,1 W/m
2
K. 

Vchodové hlavní dve e budou plastové typu VEKRA Komfort EVO. Se stavební hloubkou  

82 mm, U=4 W/m
2
K. 
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Vnit ní dve e budou plastové s obložkovými zárubn mi. 

Bližší specifikace jednotlivých výplní otvorů jsou uvedeny v p íloze č. 3 ve výpisu oken, 

dve í a dve ních zárubní. 

 

 

Tepelné a zvukové izolace: 

 

Základové konstrukce: EPS Perimetr 

Podlaha v suterénu: EPS Perimetr 

Obvodová konstrukce: Minerální vlna Isover Uni 

P eklady: Isover EPS 100Z 

Stropní konstrukce: Rockwool Steprock HD 

Instalační šachta: Isover MERINO 4 

St ešní konstrukce: Polydek EPS 150 TOP 

Atika: Styrodur 2800C 

Náb hový klín u atiky: Isover AK  

 

Jednotlivé tloušťky tepelné a zvukové izolace jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

 

Hydroizolace: 

 

Hydroizolace spodní stavby: Dekbit AL s 40 

Hydroizolace ploché st echy: Elastek 50 Special Dekor 

Hydroizolace terasy: Elastek 50 Special Dekor 

Hydroizolace zelené st echy: Dekplan 77 

Parozábrana ve st ešní kcí.: Glastek AL 40 Mineral 

Na tepelnou izolaci Polydek EPS 150 TOP, použitou ve st ešních konstrukcích bude 

nakašírován asfaltový pás TOP. 

 

Jednotlivé tloušťky hydroizolací jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci u jednotlivých 

skladeb konstrukcí. 
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Klempí ské konstrukce: 
 

Oplechování atiky bude provedeno z RHEINZINK Patina Line tl. 1 mm, barva modro-šedá. 

Parapety budou provedeny z RHEINZINK Patina Line tl. 1 mm, barva hn dá.  

Bližší specifikace jsou uvedeny v p íloze č. 3 Výpisy prvků, klempí ské výrobky. 

 

 

Zámečnické konstrukce: 

 

Mezi zámečnické výrobky pat í zábradlí schodišt , madla schodišt  pro výjezdovou plošinu, 

kotevní p íchytky, madlo pro pomocné p idržení imobilních osob, zábradlí terasy a zelené 

st echy. Bližší specifikace jsou uvedeny v p íloze č. 3 Výpisy prvků, zámečnické výrobky. 

 

 

Truhlá ské konstrukce: 
 

Mezi truhlá ské výrobky pat í pouze obložkové zárubn . Bližší specifikace jsou uvedeny 

v p íloze č. 3 Výpisy prvků, dve ní zárubn . 

 

 

D. 1. 3 Požárn  bezpečnostní ešení 
 

Požárn  bezpečnostní ešení nebylo součástí diplomové práce. 

 

 

D. 1. 4 Technika prost edí staveb 

 

Technika prost edí staveb nebyla součástí diplomové práce. 

 

 

D. 2 Dokumentace technických a technologických za ízení 
  

Dokumentace technických a technologických za ízení nebyla součástí diplomové práce. 
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ZÁV R 

 

ešeným objektem diplomové práce byla stavba ubytovacího za ízení. 

Byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, která obsahuje  

A. Technickou zprávu, B. výkresovou část dle požadavků vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. ve zn ní 

novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Dále byla zpracována tepeln  technická 

posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy  

dle ČSN 730540-2 (2011). 

Cílem práce bylo navrhnout stavbu splňující veškeré požadavky norem, vyhlášek a dle 

požadavků investora.  
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Použité normy a p edpisy: 

 

Vyhláška č. 4řř/2006 Sb. ve zn ní novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, Český normalizační institut, 
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ČSN 01 3420 Ě013420ě, Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části,  

Český normalizační institut, rok vydání 2004. 

 

Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

Vyhláška č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

  

Zákon č. 30ř/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. 
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