
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta  stavební 

Katedra Architektury a stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2011 

Bakalářská práce 

 
Hotel   s   wellness   centrem  a   restaurací 

- Žacléř 
 
 
Student: Sylvie Labzová  
Vedoucí bakalářské práce: Ing arch. Josef Kiszka  
 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra architektury 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student: Sylvie Labzová 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Josef Kiszka 

 
Ostrava 2011 

Hotel s wellness centrem a restaurací - Žacléř 
Hotel with a wellness center and restaurant -Žacléř 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 
 
Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 
 
V Ostravě                Podpis studenta 

……………………………        …..……………………….. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že 
 
 

- byla j sem s eznámena s  tím, ž e n a moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 S b. – autorský z ákon, z ejména § 35 – užití d íla v  rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická u niverzita O strava ( dále j en 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3). 

- souhlasím s  tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB – TUO k  prezenčnímu nahlédnutí a jeden v ýtisk bude  ul ožen u  ve doucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB – TUO. 

- bylo sjednáno, že VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4. autorského zákona. 

- bylo s jednáno, že užít své dí lo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití m ohu j en s e s ouhlasem V ŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO 
na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby.  

 
 
 
V Ostravě dne ……………………………. 



Anotace 

 
 "Nemám pocit jistoty, dokud nekonfrontuji své původní řešení s jinými řešeními - 

ačkoli ve skutečnosti se první řešení často ukáže být tím pravým" 

                        Arne Jacobsen 

 

  

Požadavkem města Žacléř bylo revitalizovat bývalý těžní Důl Jana Švermy a vytvořit 

nový kulturní prostor. Na řešené parcele se v současné době nenachází žádné budovy, ale 

počítá se s vystavením n ového náměstí, které by spojovalo prvky zábavy, občanské 

vybavenosti, administrativy, ale také hotelu pro účely ubytování, stravování a wellness, která 

je předmětem této práce. V těsné blízkosti této parcely stojí technická památka jámy 

,,Františka“, která byla hlavním prvkem určujícím výšku nově navržených budov a stane se 

dominantou náměstí.   

 

 

 

 

 

 

Annotation 

,,I do not feel certain until I have confronted my initial solution with other solutions - 

although in fact the first solution often proves to be the right one.“    

                    Arne Jacobsen 

 

 

The requirement of Zacler City was to revitalize the former mining pit named Jana 

Švermy and create a new cultural space. There are no buildings on the plot dealt with at 

present but a new square is intended to be built linking the elements of entertainment, 

amenities, administration but also a hotel accommodation catering and spa which is the 

subject of this work. Close to this parcel is a technical monument of "Františka" pit which was 

the main factor determining the height of newly designed buildings and becomes the square 

dominant. 
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1. ÚVOD: 
 

Úkolem bylo vypracovat návrh na  no vostavbu čtyřpodlažního Hotelu s  wellness 

centrem a r estaurací v rozsahu dokumentace pro provádění staveb. V rámci ATT I V byl a 

vypracována d okumentace pro s tavební po volení, kt erá byl a podkladem pr o vy pracování 

dokumentace pro provádění stavby.  

 Vzhledem k  velikosti stavby, bude bakalářská práce zaměřena na vybraný stavební 

objekt SO 01 a z něj na půdorys 1.NP a půdorys 2.NP. Celková řešená podlahová plocha obou 

pater j e 2070, 0 m 2. Ostatní části restaurace, wellness centra a hotelových pokojů nebyly 

předmětem řešení bakalářské práce.  

 Bakalářská práce se s kládá z  celkem tří hlavních oddílů. Za prvé z  části textové 

s přílohami, dále z výkresové dokumentace a za třetí z katalogových listů. 

 První k apitola t extové části se zaměřuje n a r ekapitulaci teoretických v ýchodisek, 

charakteristiku města, jeho historii, ale také na jeho širší vztahy, které mají v liv n a n ávrh 

stavby. Druhá část se zabývá architektonickým a stavebně technickým řešením celého 

stavebního o bjektu S O 01 – Hotel s wellness c entrem a r estaurací. Průvodní a souhrnná 

technická zpráva jsou zpracovány podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

 Výkresová dokumentace architektonického a stavebně technického řešení stavby tvoří 

samostatnou přílohu, která je k bakalářské práci přiložena volně do kapsy tvrdých desek a 

tvoří ji celkem 14 výkresů různých formátů, poskládaných na formát A4.  

Katalogové listy jsou vázány do pevného hřbetu jako poslední, třetí část, a jsou 

vloženy k výpisům výrobků.     
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK: 
 

Při návrhu stavby, jeho urbanistického, architektonického a stavebně technického 

řešení, jsem se opírala především o současné poměry města Žacléř - Lampertice. Navržený 

hotel se nachází v severní části nového náměstí a je navržen po celé jeho délce, což je 120m. 

Za hotelem jsou n avrženy z ahrady d ostupné z náměstí, hotelu i části náměstí 

s Františkou, ve které předpokládáme provoz vinárny. Vzhledem k využití stavby pro účely 

ubytování na  úrovni hotelu střední třídy se vycházelo z vyhlášky 502/2006 Sb. [1], vyhlášky 

137/2004 Sb. [2] a ON 73 5412 [3].    

 

2.1 Charakteristika města Žacléř - Lampertice: 

  

Zájmová oblast této bakalářské práce se nachází v severozápadní části 

hydrogeologického rajonu č.516 –Dolnoslezská pánev a severní časti Královéhradeckého 

kraje a okresu Trutnov, v nejvýchodnější části Krkonoš, mezi Žacléřským hřbetem na západě 

a Vraními horami na východě. Na severu je omezena státní hranicí s Polskem. V minulosti byl 

tento průsmyk mezi pohořími velice frekventovaným územím. Právě tudy totiž vedla 

obchodní cesta z českého vnitrozemí do tehdejšího Slezska. Svou cestu z vlasti zde podnikl   

i Jan Ámos Komenský. Město Žacléř leží v nadmořské výšce kolem 600 m.n.m. a je nazýváno 

východní branou Krkonoš.  

Žacléřsko je mikroregion s velkou přírodní rozmanitostí. Sdružuje území celkem pěti 

obcí a z toho čtyři – Bernartice, Královec, Lampertice a Zlatá Olešnice – mají statut obce a 

Žacléř statut města. Dnes je tento kraj branou pro nezapomenutelné dojmy a zážitky, je likož  

skýtá krásné  a rozmanité výhledy do dálek a památky z dávných časů.  

Po r. 1989 byla ukončena výroba přádelny Texlen a také dolování v Dole Jana Švermy 

v Žacléři. Žacléř a celý region Žacléřsko se orientuje na t uristický ruch. Vznikají zde nové 

sportovní ha ly, penziony, volejbal, plážový volejbal a tenis se hraje na zcela nových kurtech. 

Pro čtenáře je k di spozici knihovna na sídlišti Na Pilíři. Cyklostezky kolem Žacléře i jeho 

okolí n avazují n a h ranicích na polské c yklostezky. Pro mil ovníky l yží v yrostl n edaleko 

zimního areálu Arrakis v P rkenném D ole víceúčelový sportovní areál Bret. Ale ani běžkaři 

nepřijdou zkrátka. Nad městem je rok co rok upravená běžecká Krkonošská stopa. Žacléřská 

nemocnice byla přestavěna na rehabilitační centrum Rehamedica, kde se léčí pacienti s  

poruchami p ohybového ú strojí. Toto město má obrovskou snahu v oblasti ku ltury, a  pr oto 

bylo v r . 1999 v centru města Žacléř na Rýchorském náměstí [obr.2] otevřeno regionální 
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muzeum. Historické jádro města je prohlášeno od roku 2003 za památkovou zónu.  

  Dnešní Žacléř je podhorské městečko,  které s e s naží s tále r ozvíjet a vítá t uristy 

s otevřenou náručí. 

Zdroj dat: [8] 

 

2.2 Historie města Žacléř: 

 

Historie Žacléře pochází z r. 1334, odkud se dochovala první písemná zmínka o městě. 

Město se nachází ve strategické poloze, což napomáhalo rozvoji zemědělství, ale také řemesel 

a průmyslu. V Prkenném Dole se od 16. století vyráběl papír, v Bobru byla zavedena sklářská 

výroba a v 19. st. začala v Žacléři svou výrobu přádelna a porcelánka. Rok 1570 je pro Žacléř 

zlomový. Našlo se zde ložisko černého uhlí a tím se město stalo známým. J ak u ž je t omu 

zvykem i  v  jiných městech zasažených důlním průmyslem, i zde se uplatňovaly nejrůznější 

hornické symboly, které můžeme najít mimo jiné na městském znaku města Žacléř.  

Co se názvu týče, v polovině 19. století se používalo výhradně názvu Schatzlar – 

Žacléř. Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Ke ko nci 19.  s t. a  na  

začátku 20. stol. se původní dřevěná zástavba předsíňovými domy začíná obestavovat domy 

měšťanskými. Bylo třeba taktéž postavit bydlení pro horníky, proto vznikla tzv. „Červená a 

Bílá k olonie“.  Protože se do města stěhovaly celé rodiny i  s  dětmi, by la na začátku 20. st. 

postavena základní škola. Nová m oderní n emocnice s e postavila v  letech 1912 -1914 

v historickém jádru města. V té době byla přestavěna stará radnice na budovu okresního 

soudu. Roku 1945 přichází druhý zlom. Mnoho německých obyvatel Žacléře bylo odsunuto 

do Německa. S pousta okolních obcí z cela za niklo, j iné byly později přidruženy k městu 

Žacléř jako osady. Průmyslová revoluce a s ní spojený zájem o černé uhlí, které se zde těžilo 

od roku 1570, vneslo světlo do masivnějšího rozvoje města. Koncem 18. Století se otevřely 

hlubinné doly a lidé získali práci. Ve chvíli, kdy byla do Žacléře přivedena železnice, se 

rozjela těžba naplno. Tím samozřejmě zájem o průmyslový rozvoj nekončil a na těžbu 

navazovaly další provozy, například v roce 1842 z aložením t extilní t ovárny. Ta byla t eprve 

druhou přádelnou lnu v celé rakouské monarchii a vůbec první bez vodního zdroje energie. 

Roku 1878 byla založena porcelánka, která jako jediná ze všech průmyslových podniků slouží 

provozu až doposud. Ve městě se pak v různých dobách stavěly nejrůznější palírny, výrobny 

octa, sodovkárny, ale také vodní mlýny, pivovar, papírny a po několik staletí také sklárny.   

50. léta 20. Století přináší vznik hornického učiliště a dvě nová sídliště pro horníky - Na Pilíři 

a sídliště Boženy Němcové.  
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Pro Krkonošská města, ale i pro Žacléř, byla velmi t ypická hornická města stavěná 

v duchu dřevěných domů, tzv. r oubenek. Právě tímto typem domů bylo město v 17.a 18 . 

století zastavěno. Dnes z  nich zbyly v  čisté podobě pouhé dva objekty, a t o domy n a 

Rýchorském náměstí [obr.2].   

Zdroj dat: [8] 

 
Fotografie: Důl Jan Šverma [obr.1] 
 

  
Fotografie: Rýchorské náměstí [obr.2] 
 

 
Fotografie: Jáma Františka [obr.3] 
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2.3 Širší vztahy: 

 

 Řešená lokalita se nachází na vyvýšeném k opci na hranici města Žacléř a obce 

Lampertice, severovýchodně od Dolu Jana Švermy, vedle technické památky šachetní budovy 

s věží, jámy Františka. Je zde minimální zástavba celkem pěti budov, které po uzavření 

ztratily svoji funkci. Budovy, dnes staré asi 90 let, jsou určeny k demolici kromě technické 

památky  Františky [obr.3]. 

Pozemek je tvořen parcelami číslo 171/1, 171/2, 181/1 a 183 katastrálního ú zemí 

Černá Voda u Žacléře. Pozemek hraničí s parcelami číslo 171/3, 1449/ 2, 1449/ 3, 1448/ 1. 

Parcela číslo 171/1 o celkové výměře 28523 m2, k terá b ude s tavbou zastavěna v nejvyšší 

míře, spadá pod katastrální území Černá Voda u Žacléře, majitelem je Česká Republika a 

druh pozemku je evidován jako orná půda, stejně jako parcela 171/2. Parcela číslo 183, jejímž 

vlastníkem je G EMEC-UNION a .s. je e vidována jako ostatní plocha. Parcela číslo 181/1 je 

v soukromém vlastnictví a  v současné době se na ni nachází chátrající rodinný dům 

s hospodářskou budovou. 

Vzájemnou vazbu všech obcí mikroregionu mezi sebou a návaznosti na město Žacléř 

tvoří základní komunikační sítě tramvajové dopravy (tramvajová trať projíždí centrem 

směrem z Královce přes Lampertice až do Žacléře) a hlavní silniční tahy (komunikace II. 

třídy 300 navázaná na komunikaci I. třídy 16 z Trutnova na hranice s Polskem v Královci). 

Z hlediska do pravní o bslužnosti s e tedy s tavba nachází v  nově vybudovaném centru obce 

Lampertice, a to na náměstí, které je průjezdné pro tramvajovou dopravu. P arkování p ro 

osobní automobily je řešeno podzemním parkovištěm pod celou plochou náměstí. Hotel je ve 

výhodné lokalitě nedaleko již zmiňované silnice II. třídy, která tvoří jeden z hlavních 

dopravních uzlů ve směru z Královce na Žacléř. Komunikační přístupnost oblasti se ještě 

výrazně zlepší po vybudování dálnice mezi Hradcem Králové, Trutnovem, Královcem a 

Polskem. Městská hromadná doprava je vzdálená od řešené lokality 450 metrů.  

Zdroj: [8] 

 

2.3.1 Rozhledové poměry:  

 

Vzhledem k poloze města vyvstala potřeba zabývat se rozhledovými poměry do okolí. 

Zájmová oblast se nachází v severozápadní části hydrogeologického rajonu č.516 –

Dolnoslezská pánev a severní časti Královéhradeckého kraje a okresu Trutnov, v 

nejvýchodnější části Krkonoš, mezi Žacléřským hřbetem (severozápadního směru s nejvyšší 
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kótou 871,9m) na západě a Vraními horami (severojižního směru s nejvyšší horou Špičák 

+883,3m.n.m.) na východě, na severu je omezena státní hranicí s Polskem.  

Vzhledem k tomu, že s e pozemek nachází na rovinaté p loše a je obklopen jen zřídka 

vegetací, je třeba brát v úvahu všechny směry. V tomto případě se nejatraktivnějšími 

rozhledovými směry jeví, s přihlédnutím k poloze a orientaci stávající budovy, severovýchod 

a j ihovýchod. V tomto směru je rozhledově atraktivní pohled na Vraní hory. Proto má hotel 

orientovaná okna pokojů právě tímto směrem. 

 

 
Panorama Krkonoš [obr. 4]   
 

2.3.2 Klimatické poměry: 

 

 Klimatické poměry na žacléřsku jsou mírné až poměrně drsné. Členitý terén způsobuje 

značné lokální rozdíly. Území je  otevřené Žacléřským průsmykem, který umožňuje proudění 

severních až severozápadních větrů. V létě převažují jihozápadní větry, v zimě pak severní a 

jihovýchodní větry. Průměrná roční teplota je v Žacléři +6 až +7°C. Množství ročních srážek 

dosahuje 850 -950mm a sluneční svit 1850hodin/rok. Určitou zvláštností je výrazný 

klimatický předěl na hřebenech s častým jevem inverze, kdy teplota o vzduší stoupá 

s nadmořskou výškou. Zatímco v údolích le ží m lhy, v  Žacléři (612 m.n.m.) svítí slunce.  

Hloubka zamrzaní činí průměrně 80cm. Okres Trutnov, pod něž spadá město Žacléř i obec 

Lampertice, se n achází v  páté sněhové oblasti, kde je charakteristické zatížení sněhem 2,5 

kN/m2. 
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Mapa sněhových oblastí ČR [obr.5] 
Zdroj dat: [10] 

 

2.3.3 Geologické a geomorfologické poměry: 

 

 Město Žacléř se nachází v Dolnoslezské pánvi. Samotný název je geologický pojem. 

Jedná se o vnitrosudetskou depresi z mladších prvohor uprostřed starších masivů. Dvě třetiny 

elipsovitě protažené pánve leží na polské straně, zbylá jedna třetina – Žacléřsko- Svatoňovice 

pánev – je na území České Republiky, mezi Žacléřem a Hronovem. Horninové složení 

představuje především p ískovec, s lepenec, jílovec a v  naši zájmové o blasti s e nachází t aké 

černouhelné sloje s mocností kolem 1 . metru. Podpovrchová těžby byla ukončena v roce 

1992, ale část území je doposud chráněna jako prognózní zdroj pro možnou budoucí těžbu.  

 Značná část území Žacléře, Lampertic, Bernartic, Radvanic, Rtyně a Svatoňovic je 

poddolovaná, což bylo nutné zohlednit při přípravě projektu. Vyhlášené stavební uzávěry 

v některých lokalitách jsou v zásadě preventivní opatření. Nutno podotknout, že pro lokalitu, 

kde je navrhovaný Hotel s wellness centrem a restaurací, tyto stavební uzávěry neplatí.  

   
 jílovec, prachovec, uhlí ; typ horniny:zpevněný sediment 

Geologická mapa Lampertic [obr.6] 
Zdroj dat: [11] 
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3. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
3.1 průvodní zpráva 
 
3.1.1. Identifikační údaje stavby a investora: 

 

- Název stavby:    Hotel s wellness centrem a restaurací  

- Kraj:    Královéhradecký 

- Obec:     Lampertice 

- Stavební úřad:    Žacléř  

- Charakter stavby:   Novostavba hotelu s wellness centrem a restaurací 

- Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby  

- Katastrální území:   Černá Voda u Žacléře, 794198    

- Stavbou dotčené pozemky: Č.P. 171/1, 171/2, 181/1 a 183   

- Pozemky sousedící se stavbou: Č.P. 171/3, 1449/2, 1449/3, 1448/1 

 

3.1.2. Charakteristika území, údaje o stavbě a majetkoprávní vztahy: 

 

Stavbou dotčené pozemky se nachází v katastrálním ú zemí Černá Voda u Žacléře 

v obci Lampertice v nezastavěném území. Jedná se o rovinaté pozemky na vyvýšeném kopci s 

charakterem orné půdy. Stavba je řešena jako jeden komplexní celek, který je tvořen třemi 

patry nadzemními a  j edním podzemním. Jedno p atro j e tedy umístěno pod po vrchem a  tři 

patra jsou řešena jako nadzemní. V podzemním podlaží s e n achází podzemní pa rkování. 

Nadzemní podlaží tvoří funkce wellness centra, restaurace, občanské vybavenosti a 

krátkodobého ubytování. Navrhovaná stavba bude sloužit široké veřejnosti. Pozemky dotčené 

stavbou jsou v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví České Republiky. 
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Majetkoprávní vztahy: 

 

Číslo dotčeného pozemku stavbou: Č.P. 171/1  

 

Vlastník pozemku:   Česká Republika 

Vlastník budovy:  nezastavěné území 

Druh pozemku:  orná půda 

Výměra:  28523 m2  

 

Číslo dotčeného pozemku stavbou: Č.P. 171/2 

 

Vlastník pozemku:   Česká Republika 

Vlastník budovy:  nezastavěné území 

Druh pozemku:  orná půda 

Výměra:  12742 m2  

 

Číslo dotčeného pozemku stavbou: Č.P. 181/1 

 

Vlastník pozemku:   Mečíř Jan 

Vlastník budovy:  Mečíř Jan, Černá Voda 153, Žacléř, 542 01 

Druh pozemku:  zahrada 

Výměra:  648 m2 

 

Číslo dotčeného pozemku stavbou: Č.P. 183 

 

Vlastník pozemku:   Gemec-Union a.s. 

Vlastník budovy:  Gemec-Union a.s., 187, Jívka, 542 13 

Druh pozemku:  orná půda 

Výměra:  8342 m2 

 

Zdroj dat: [9] 
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3.1.3. Přehled provedených průzkumů a napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu:  

 

Nebyly provedeny žádné průzkumy a měření, kromě běžné obhlídky staveniště, které 

je předmětem budoucí novostavby hotelu s wellness centrem a restaurací. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v dané obl asti t j. vodovodní řád, plynovodní řád a 

vedení nízkého napětí. Obec Lampertice nemá v současné době vybudovaný systém veřejné 

kanalizace.  

 

Odpadní vody obce jsou zachycovány:  

 

- v lokálních čistírnách s odtokem do povrchových vod 

- v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky 

obhospodařované pozemky nebo na ČOV Žacléř – Bobr 

- v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů 

- v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod 

Dešťové vody jsou z obce odvedeny pomocí příkopů, struh a propustků do 

Lampertického potoka. 

Obec Lampertice má zpracovaný generel, ve kterém je navrženo řešit 

 

likvidaci odpadních vod následovně: 

 

- pro spodní část Lampertic až po domov důchodců vybudovat splaškovou 

kanalizaci s čistírnou odpadních vod 

- odpadni vody z oblasti průmyslových podniků a z okolí zástavby likvidovat 

na společné ČOV 

- zbylou část obce řešit individuelně v domovních mikročistírnách a žumpách 

- u rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren 

upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nadrž se 

zemním filtrem) 

Zdroj dat: [8] 

 

Napojení na do pravní infrastrukturu bude zajištěno z jihovýchodu, ze silnice II.třídy 

Na štole a to vjezdem do podzemního parkoviště, nebo tramvají přímo na náměstí.  
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Zásobování hotelu je řešeno taktéž sjezdem z ulice Na štole do podzemního parkoviště, a to 

z toho důvodu, aby nenarušovalo klidovou zónu náměstí.   

 

3.1.4. Požadavky dotčených orgánů: 

 

 Jsou splněny všechny požadavky územního rozhodnutí, ve kterém jsou zahrnuty i 

požadavky dotčených orgánů. 

 

3.1.5. Obecné požadavky na výstavbu: 

 

Navržené řešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 502/2006 

Sb. [1] s ohledem na druh stavby. 

 

3.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

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

 

Územně plánovací dokumentace obce Lampertice byla zpracována ke dni 27.09.2007.  

Rozvojovou a urbanistickou studiie obce Lampertice zpracovali: Ing. arch. Pavel 

Tomek, Architektonický atelier, Havlíčkova 13, 541 01 Trutnov a Ing. arch. Roman Žatecký, 

Drupos Trutnov, Na promenádě 150, 541 01 Trutnov. Urbanistické řešení dále navazuje na 

ATT III ze třetího semestru prvního ročníku na VŠB-TUO, kdy bylo v urbanistickém ateliéru 

navrženo řešení jednotlivých zón a řešení bylo dopracováno do čistopisu. Stavba splňuje 

podmínky územního a regulačního plánu vydaného městem Trutnov.  

Zdroj dat: [8] 

 

3.1.7. Věcná břemena, časové vazby, podmiňující stavby: 

 

Novostavba Hotelu s  wellness centrem a  r estaurací nemá věcné a časové vazby na 

související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území a sama tyto nevytváří. 

 

3.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby: 

 

Předpokládaná lhůta výstavby řešené části se odhaduje na 12 měsíců. Termín zahájení 

a ukončení výstavby je určen dle dohody s investorem – město Žacléř.   
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3.1.9. Cenové náklady stavby, kubatury:  

 

Předpokládané cenové náklady na novostavbu H otelu s  wellness ce ntrem a r estaurací (v 

rozsahu řešených půdorysů 1.NP a 2.NP) včetně přípojek inženýrských sítí a ostatních 

nákladů spojených s výstavbou je: 7054,7 x 7500 Kč = 52 910 250 Kč. 

 

Zastavěný prostor :    SO 01 Půdorys 1NP   893,0 m2 

      Půdorys 2NP   893,0 m2 

Zastavěný prostor celkem:       1786,0 m2 

 

 

Obestavěný prostor:    SO 01 Půdorys 1NP   4643,6 m3 

      Půdorys 2NP   2411,1 m3 

Obestavěný prostor celkem:                7054,7 m3 

 

Podlahová plocha:   SO 01 Půdorys 1NP   765,0 m2 

      Půdorys 2NP   793,0 m2 

Podlahová plocha celkem:       1558,0 m2 

 

Zdroj dat: [12] 

 

Plocha pozemku:  

Jedná se o součet ploch pozemků, jimiž je stavba přímo dotčena  

    171/1     28523,0 m2 

     171/2     12742,0 m2 

     181/1                    648,0 m2 

     183       8342,0 m2 

 

Celková plocha pozemku:                 50 237,0 m2 

 

Procento zastavěnosti pozemku:                  1,41 % m2 
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Před zahájením stavebních prací musí investor nebo do davatel s tavby nechat vytýčit 

veškeré inženýrské sítě dotčené stavbou nebo v jejím bezprostředním okolí. Před realizací 

budou respektovány podmínky a  vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.  

 

 

3.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.2.1. Urbanistické a stavebně technické řešení: 

 

Zhodnocení staveniště: 

 

Hotel s  wellness centrem a restaurací se nachází ve výhodné lokalitě nedaleko již 

zmiňované silnice II. třídy, která tvoří jeden z hlavních dopravních uzlů ve směru z Královce 

na Žacléř. V budoucnu je zde předpoklad průtahu k nebo z  dálnice m ezi Hradcem K rálové, 

Trutnovem, Královcem a Polskem. Tím bude zajištěn trvalý průjez projíždějících lidí a t ím i 

potenciálních hostů hotelu. Místo náměstí by mělo být jakýmsi u zlem p ro z astavení 

projíždějících lidí a případné nalákání do nově vybudovaného centra v Dolu Jana Švermy. 

Navrhovaná část hotelu se nachází na parcele číslo 171/1. Půdorys řešené části hotelu 

je obdélníkového tvaru a rozměrech 42,45m x 24,5m. Půdorys objektu jako celku má atypický 

nesymetrický tvar, jehož hlavním netradičním znakem jsou skosené pochozí plochy střechy, 

vychýlené o d c entrální lodi o  45° které dotvářejí prostor zahrad. Terén na u važovaném 

zastavovaném území je rovinný. Zkosené plochy střech pod uhlem 45° na západním křídle a 

pod uhlem 22,5° na východním křídle tak dotvářejí jakýsi kopec, který je viditelný ze zahrad 

na které může člověk vystoupat a rozhlédnout se po nádherné krajině Krkonoš. 

Na severní straně sousedí pozemky dotčené s tavbou s  pozemkem číslo 171/3. Na 

východní straně se nachází na parcelách číslo 1448/1 a 1449/2 zpevněné plochy náměstí. Na 

parcelách číslo 1457, 1449/1 a 1449/3 budou vystavěny objekty pro administrativu a zábavu. 

Součástí náměstí jsou drobná zařízení občanské v ybavenosti – pro maloobchod, stravování, 

relaxaci, služby, nevýrobní služby jako je fitness apod. Předpokládá se vytvoření klasické 

obchodní ulice – tato zařízení jsou navrženy jako doplnění a oživení uličního prostoru.  
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Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

 

Hlavní myšlenkou byl o vytvoření nového c entra města Žacléř na místě Dolu Jana 

Švermy, který kdysi sloužil k těžbě uhlí, a  v současné době by mělo dojít k jeho revitalizaci. 

Dnes jsou využívané soukromými firmami jen některé z budov, z bylé chátrají a některé 

získaly statut t echnické památky. Jelikož je p oloha Dolu Jana Švermy, co  se týče dopravní 

přístupnosti dosti špatná, vznikla v urbanistickém ateliéru ATT III myšlenka vytvoření 

náměstí vedle technické památky Jámy Františky. Náměstí a stavby s  ním spojené by měly 

být jakýmsi záchytným bodem pro lidi přijíždějící od Polských hranic a naopak. Komunikační 

přístupnost oblasti se ještě výrazně zlepší po vybudování dálnice mezi Hradcem Králové, 

Trutnovem, Královcem a  P olskem. N avrhovaný hotel je ve výhodné lokalitě nedaleko již 

zmiňované silnice II. třídy, která tvoří jeden z hlavních dopravních uzlů ve směru z Královce 

na Žacléř. Přijíždějící mají možnost se zde ubytovat, navštívit restaurace, bary, obchodní 

centrum, v inárnu v technické p amátce F rantišky, s portovní kl uby a jinou občanskou 

vybavenost. Za hotelem se rozléhají velké z ahrady s  parkem pro sport a odpočinek. Z toho 

důvodu je hotel situován v severní části náměstí, západně od Františky.  

Výsledný návrh tedy navazuje na stávající budovu Františky, jejíž zděná konstrukce je 

v d obrém stavu. V ýška pr vního pa tra n avazuje na výšku pa tra pa mátky. T var budovy je 

obdélníkový s  dvěma loděmi vysunutými pod uhlem 45°. Parkoviště je vsunuto pod objem 

celého návrhu náměstí do podzemního podlaží a to kvůli nerušenému pohybu lidí na náměstí, 

kudy projíždí pouze tramvaj a případné zásobování některých objektů. Novostavba Hotelu 

s wellness centrem a restaurací má tři podlaží nadzemní a jedno podlaží po dzemní, k teré 

slouží po uze k  účelu parkování a zásobování. D o pr vního nadzemního podlaží byl s ituován 

provoz recepce, w ellness centra a r estaurace. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se 

nachází hotelové p okoje. Zastřešení objektu bylo vytvořeno pomocí ploché zelené p arkové 

střechy a výškově navazuje n a stávající bu dovu Františky. Stavba j e n avržena j ako 

železobetonová skeletová konstrukce s modulem 6x6m a sloupy 450x450 mm. Fasáda objektu 

byla navržena v prvním patře jako prosklená a zbylá patra pomocí obyčejné bílé omítky.  

 

Dispoziční řešení: 

 

1NP - první nadzemní podlaží spojuje funkce recepce, wellness centra a restaurace. Do 

řešeného komplexu se můžeme dostat dvěma hlavními vs tupy. První v stup j e z náměstí a 

druhý přes nově navrhovaný park.  Recepce s  halou s louží k  zakoupení čipové karty do 
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wellness centra a samozřejmě také k ubytování hostů. Wellness je přístupné přes převlékárny, 

které jsou společné a přes mokrou zónu se sprchami a toaletami, rozdělenými na mužskou a 

ženskou část. Vstupní hala je velikostně přizpůsobena případnému čekání před ubytováním i 

po něm. Dále j e v  hale umístěno schodiště a dva výtahy pro komfortní přesun do vyšších 

pater. V západním křídle objektu se nachází fitness centrum a wellness, ve východním potom 

samotná restaurace s denním barem.       

2NP - druhé nadzemní po dlaží slouží k  ubytování do  hotelových pokojů třech 

velikostí. Největší z nich mají rozměr 65m2 a nejmenší 29 m2. Ve většině pokojů se nachází 

balkon a  ve  vš ech koupelna s toaletou. Pokoje jsou řešeny pro dva h osty, ale j e m ožná 

přistýlka.  

 

Stavebně technické řešení: 

 

Navržené technické řešení stavebních úprav vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 

502/2006 Sb. [1] 

 

Základní údaje o objektu Hotelu s wellness centrem a restaurací: 

 

Novostavba H otelu s  wellness centrem a restaurací má tři podlaží nadzemní a jedno 

podlaží po dzemní, kt eré s louží po uze k  účelu technické místnosti,  parkování a zásobování. 

Do prvního nadzemního podlaží byl situován provoz recepce, wellness centra a restaurace. Ve 

druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází hotelové pokoje. Zastřešení objektu bylo 

vytvořeno pomocí ploché zelené parkové střechy a výškově navazuje na stávající budovu 

Františky. Stavba je navržena jako že lezobetonová skeletová konstrukce s modulem 6x6m a 

sloupy 450 x450 m m. F asáda objektu byla n avržena v  prvním patře jako prosklená a zbylá 

patra pomocí obyčejné bílé omítky. 

 

Zemní práce: 

 

Zemní práce budou prováděny ve smyslu ČSN 73 3050 (Zemní práce). 

V rámci přípravy území bude v ploše budoucího objektu a zpevněných ploch sejmuta ornice 

v tloušťce 200 mm a bude uskladněna v blízkosti objektu. Pomocí těžké techniky bude 

provedena 1 . fáze výkopových prací. První fáze zahrnuje zaznačení obvodu objektu na 

stavební parcele. První výkop zeminy bude do hloubky pěti metrů pod terénem. Ve druhé fázi 
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výkopových prací se provedou výkopy na základové patky (viz. Výkres půdorysu základů a 

řez základů). Základová spára musí být chráněna před povětrnostními vlivy a vysycháním. 

Z tohoto důvodu se malá vrstva hlíny sejme těsně před betonáží. Zbytek b ude odvezen na  

nejbližší skládku zvolenou firmou. Vzhledem k tomu, že není proveden geologický průzkum 

a t edy n ejsou zn ámy z ákladové p odmínky, je u važováno s  únosností z eminy 200 kPa. 

Zároveň je nutné, aby geotechnik provedl (a odsouhlasil) přejímku základové spáry a 

v případě menších hodnot únosnosti základové zeminy podmínil pokračování prací 

provedením opravných opatření dle návrhu statika.  

 

Základy: 

 

Výškové osazení objektu: ±0,000 = 576,000 m n.m.  

Objekt je za ložen na zák ladových patkách, které budou betonovány přímo na stavbě. 

Počet patek, velikost a umístění (viz výkres základů). Hloubka založení patek je -4,700 m od 

±0,000. Podsyp pod základové patky bude proveden ze štěrku, frakce 0 -32 mm, tloušťka 

vrstvy je 150mm, hutněno 2kg/m2 (0,2MPa). Z ákladové pa tky budou pr ovedeny ze 

železobetonu C 25/30 – v případě změn upřesnění statikem. Patky budou provedeny jako 

dvoustupňové. První výška stupně patky je 450 mm, druhá výška stupně patky je 850 m m. 

Celková výška patky je 1300 mm. Počet a rozmístění výztuže v patce upřesní statik. V místě 

dilatací o bjektu se musí d bát zv ýšené o patrnosti na nepřerušení vrchního stupně základové 

patky a musí být umožněn pohyb dvou sousedních objektů. Do dilatační spáry v místě styku 

se z eminou se vloží e xtrudovaný p olystyren XPS Pr imetr, z důvodu své nenasákavosti. 

Z každé základové patky musí vyčnívat železné pruty v dostatečné délce, a t o v  místě 

budoucího osazení prefabrikovaného sloupu.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

 

Ochrana stavby proti podpovrchové vodě bude tvořena geotextilií filtek a  foliovou 

hydroizolací alkorplan 35034. Hydroizolace pod sloupy bude provedena pomocí nátěru 

z pryskyřice, z důvodu lokálního tlaku sloupu do základové patky. 
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Izolace proti radonu: 

 

 Průzkum na výskyt radonu nebyl proveden, budeme předpokládat radonový index za 

střední. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti.  

 

Svislé nosné konstrukce: 

 

Nosné konstrukce: 

 

Nosnou ko nstrukci novostavby bude tvořit obousměrný skeletový systém. Systém 

bude složen ze sloupů 450 x 450 m m, obousměrných průvlaků výšky 300 mm. Z astropení 

bude provedeno jako železobetonová monolitická stropní deska oboustranně uložená. 

 

Zdivo obvodového pláště: 

 

Zdivo obvodového pláště je provedeno z cihelných bloků Porotherm 30 AK U P +D 

s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 100 mm. Cihelné bloky jsou vyzděny na maltu 

Porotherm TM. Obvodové zdivo je umístěno tak, že venkovní líc obvodových zdí lícuje 

s vnějším lícem sloupů, stropní konstrukce a podlahy. Stavební výkresy byly vy pracovány 

s použitím podkladů firmy Wienerberger – podklad pr o n avrhování, kde  jsou po psány 

technologické postupy správného vyzdívání tak, aby splňovaly požadavky s tatické a  

akustické.  

 

Vnitřní příčky, stěny: 

 

Dělící příčky jsou provedeny z  cihelných bloků Ytong šířka 150 a 300 mm n a ma ltu 

Ytong zdící m alta. Stavební vý kresy byl y vy pracovány s  použitím podkladů firmy Xella 

Ytong – podklad p ro na vrhování, ve k terém jsou po psány t echnologické po stupy správného 

vyzdívání, tak aby splňovaly požadavky statické a akustické. Zbytek příček je proveden jako 

celoskleněné příčky tloušťky 20 mm. 

 

 

 



20 
 

Vodorovné konstrukce: 

 

Stropní konstrukce: 

 

 Stropní konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová deska tloušťky 

200mm a je oboustranně uložená na průvlacích. B eton p oužitý v konstrukci stropu je třídy 

C25/30 a  vý ztuž je z  oceli 1 0 505R, pokud statik neurčí jinak. Ve stropní konstrukci jsou 

zřízeny otvory pro prostup schodiště a instalace. Vzhledem k použitému n osnému 

skeletovému obousměrnému systému bude v místě, kde se nachází schodiště, provedena 

dobetonávka železobetonového stropu. Pro překlady nad dveřními a okenními otvory jsou 

použity systémové překladové prvky firmy Porotherm překlad 7 v délkách v  závislosti n a 

světlém rozpětí otvoru 

 
Překlady: 

 

Ve vnitřních příčkách jsou překlady navrženy z keramických prvků Porotherm překlad 

7, výška překladu 250mm. Uložení překladů závisí na světlosti otvorů. Překlad Porotherm se 

osazuje na  vý šku s vojí r ovnou pl ochou do l ože z  cementové malty (oblá strana směřuje 

nahoru!). Keramické překlady Porotherm překlad 7, vyžadují zvláštní zacházení při 

manipulaci, montážní podepření atd., viz materiály výrobce firmy Wienerberger. 

 

Schodiště: 

 

 Schodišťová ramena jsou navržena jako železobetonová monolitická, uložená na 

monolitické železobetonové stropy a mezipodesty do nosných zdí. Schodiště jsou navržena 

jako d esková s  nadbetonovanými s tupni v  rámci betonáže d esky r amene. S tupnice i 

podstupnice b udou potaženy hotelovým zátěžovým kobercem zelené barvy. Z ábradlí 

schodiště bude ve výšce 900 mm nad čistou podlahou. Sloupky a madlo schodiště jsou 

z ocelových kruhových profilů. Kotevní prvky sloupků a pacek na sklo budou pozinkované 

bez další povrchové úpravy. Prostor mezi sloupky bude vyplněn bezpečnostním sklem čiré 

barvy. Základní rozměr schodiště je šířka ramene 1500 mm, šířka stupně v 1NP je  283 mm, 

výška stupně 165 mm a ve 2NP je šířka stupně 317mm a výška stupně 167mm.  
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Střešní konstrukce: 

 

Střecha nad 3.NP 

 

Hotel s  wellness centrem a restaurací je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, 

jejíž nosná konstrukce je tvořena z monolitické železobetonové desky tloušťky 300 mm. 

Střešní konstrukce není ukončena atikou ale pouze skleněným zábradlím vysokým 1100mm, 

končícím 10 cm od okraje střechy, a to z důvodu lepšího výhledu a příchodu až k samotnému 

konci střechy. Střešní konstrukce je odvodňována dovnitř dispozice střešními vpustěmi. N a 

nosnou konstrukci budou provedeny jednotlivé vrstvy střešního pláště. 

Intenzivní substrát Optigreen R 150 mm  

Podkladový substrát Optigreen v 400 mm 

Filtrační textilie Optigreen 2mm 

Drenážní nopová folie Optigreen FKD 60BO 60mm 

Drenážní násyp Optigreen perl 8/16 150mm 

Ochranná vodoakumulační vrstva textilie RMS 900 2mm  

Hydroizolace fatrafol 818/V-UV 

Geotextilie Fatrafol  

Tepelná izolace Fatrafol, tvořící spádovou vrstvu 

Parotěsná folie 

Vyrovnávací vrstva  

Železobetonová stropní deska 300mm  

 

Úpravy povrchů vnější: 

 

 Fasáda o bjektu byla navržena v prvním patře jako prosklená a ve zbylých patrech je 

řešena bílou omítkou – barva HET COOL BÍLÁ 

.  

Úpravy povrchů vnitřní: 

 

Nadzemní podlaží 1NP: 

 

 V jednotlivých místnostech nadzemního podlaží 1NP bude použita na stěny a  stropy 

hladká š tuková o mítka, v mokrých pr ovozech pa k o bklad p ískové barvy v rozměrech 
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350x350mm. Keramický o bklad bude pr oveden do vý šky 5 000mm. Předpokládá se strojní 

omítání. Omítka bude opatřena bílým nátěrem. Podrobnosti jsou patrné z výkresové 

dokumentace stavby. 

 

Nadzemní podlaží 2NP: 

 

 V jednotlivých místnostech nadzemního podlaží 2NP bude použita na stěny a stropy 

hladká štuková omítka. Předpokládá se strojní omítání. Omítka bude opatřena bílým nátěrem 

HET COOL BÍLÁ. Výjimku tvoří místnosti hygienického zázemí hotelu, kde bude proveden 

keramický o bklad do  vý šky 2200 mm. P odrobnosti jsou pa trné z  výkresové do kumentace 

stavby. 

 

Tepelné izolace: 

 

Tepelná izolace podlahy v nadzemních podlaží 1NP a 2NP: 

 

 V uvedených p odlažích s e p o cel é s vé p loše vyskytuje p odlahová t epelná izolace. 

Izolace p odlahy bude p rovedena z tepelně izolační akustické desky Steprock ND tloušťky 

70mm. V podlahách balkonů je izolace tvořena tepelně izolační vrstvou firmy Foamglas T4+ 

v tloušťce 100mm.   

 

Tepelná izolace obvodového pláště 1NP a 2NP: 

 

 Obvodové stěny 1NP jsou tvořeny prosklenou fasádou s trojkomorovým hl iníkovým 

systémem s tepelnou izolací U f = 1,6 W/m2K. Stěny 2NP po  obvodu stavby jsou zatepleny 

pěnovým polystyrénem Isover  E PS S ilence d B Plus tloušťky 100 - 150 mm se z výšenými 

požadavky na útlum hluku.  

 

Tepelná izolace střešního pláště: 

 

 Tepelnou izolaci střešního pláště tvoří spádová tepelná izolace Fatrafol green, tloušťky 

500-300mm. Tepelnou izolaci zároveň tvoří vrstva zeminy, která je nad ní.  
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Podhledy: 

 

 Podhledy tvoří minerální desky T hermatex zavěšené na přímých závěsech s roštem 

z nosných kovových profilů firmy Knauf. Požární odolnost je 120 minut, povrchová úprava je 

disperzní barvou bí lou. Montáž je třeba provádět dle technického předpisu výrobce a 

certifikovanou firmou. 

 

Podlahy: 

 

Použité podlahy v nadzemních podlaží 1NP a 2NP: 

  

Podlahy j sou na vrženy dle h ygienických no rem a  provozního požadavku i nvestora. 

Nášlapná vrstva podlahy a její skladba je závislá především na užití prostoru, v němž se 

nachází. 

 V 1 NP řešené části je navržen provoz recepce, mokré zóny se sprchami při vstupu do 

wellness a f itness centra. Za povrchovou úpravu v hale s recepcí  a mokré zóny byla zvolena 

velkoformátová d lažba tloušťky 20 mm o rozměrech 500x500mm barvy antracit, f lexibilní 

lepidlo Ceramic s ysstem tloušťky 10 mm, tepelně izolační deska Steprock ND tloušťky 

70mm. P ovrchová ú prava p odlahy ve fitness c entru je tvořena zátěžovým kobercem, OSB 

deskami 2x12 mm / 15 kg/m2 a tepelněizolační deskou Steprock ND tloušťky 70mm 

 Ve 2 NP je povrchová úprava podlahy ve všech místnostech tvořena tkaným 

hotelovým kobercem, který le ží n a f lexibilním le pidle Ceramic s ysstem tloušťky 10 mm a 

tepelněizolační desce Steprock ND tloušťky 70mm. Rozdíl je pouze v barevném p rovedení 

koberce, kdy v hotelových pokojích je zvolena barva zelená a na komunikacích barva černá. 

Podrobnější specifikace vrstev podlah je na výkresu ŘEZ A-A´ 

 

Podlahy ostatní: 

 

 Přechody mezi jednotlivými druhy podlah jsou řešeny pomocí hliníkových profilů. Po 

obvodu podlah bude provedeno lemování krycími lištami. 

 

Obklady vnější: 

 

 Viz. bod 1.4.10 Úpravy povrchů vnější. 
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Obklady vnitřní: 

 

 Viz bod 1.4.11 Úpravy povrchů vnitřní. 

 

Výplně otvorů: 

 

Okna v nadzemních podlažích 1NP a 2NP: 

 

 Okna v nadzemních podlažích jsou na vržená z hliníkového materiálu systému Ponzio 

NT 60 PT. Zasklení je pevné s izolačním dvojsklem tloušťky 8mm. Součinitel prostupu tepla 

rámu o d U f = 0 ,6 W/m2K. Součinitel prostupu tepla sklem od Uw = 0,9 W/m2K. Barevné 

provedení je Float šedý. Viz výkresová dokumentace – výpis okenních výrobků. 

 

Dveře v nadzemních podlažích 1NP a 2NP: 

 

  V 1NP jsou navrženy vstupní celoskleněné dveře dvoukřídlé automatické poháněné 

vlastním pohonem, ovládané čidlem pohybu. Tyto dveře se dále nacházejí při vstupu do 

výtahu. Ostatní dveře jsou navržené od výrobce  Elmplan S3. Jedná se o dřevěné dveře plné 

hladké. V iz výkresová d okumentace – výpis dveřních výrobků. U dveří v místě 

komunikačního jádra je předepsána požární odolnost. Dveře jsou v provedení kouřotěsné. 

 

Oplechování: 

 

 Oplechování parapetů je navrženo pouze v  hotelových p okojích s oknem a t o 

z extrudovaného h liníku, barva antracit. V iz výkresová d okumentace – výpis zámečnických 

výrobků. 

 Oplechování a tiky je navrženo z  titanzinku a  je p onecháno v jeho přírodním odstínu 

viz. výkresová dokumentace – výpis zámečnických výrobků. 

 

Vnitřní schodišťová zábradlí a madla: 

 

 Zábradlí u schodiště jsou tvořeny hliníkovým bezúdržbovým kr uhovým madlem 

stříbrné barvy. Bližší specifikace viz. Výpis hliníkových výrobků. 

 Další informace o schodišťovém zábradlí viz. bod 1.4.8 Schodiště. 
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Elektroinstalace: 

 

 Hotel s  wellness ce ntrem a restaurací bude napojen na vedení nízkého napětí. 

Přípojková skříň bude umístěna v technické místnosti 1PP. Odtud bude hlavní rozvod všech 

instalací po objektu. Podrobné řešení nebylo předmětem bakalářské práce. 

  

Vnitřní vodovod: 

 

 Hotel s wellness centrem a restaurací bude napojen na vodovodní řád. Hlavní uzávěry 

vody budou umístěny v technické místnosti v 1PP. Odtud bude hlavní rozvod všech instalací 

po objektu. Vedení veškerých vnitřních rozvodů bude podmíněno rozmístěním zařizovacích 

předmětů. Podrobné řešení nebylo předmětem bakalářské práce. 

 

Vnitřní kanalizace: 

 

 Hotel s  wellness centrem a restaurací bude mít vlastní čističku odpadních vod a to 

z toho důvodu, že v obci Lampertice nebyla doposud veřejná kanalizace zřízena. Přípojka 

bude přivedena do technické místnosti. Vedení veškerých vnitřních rozvodů bude podmíněno 

rozmístěním zařizovacích předmětů. Podrobné řešení nebylo předmětem bakalářské práce. 

 

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu včetně řešení dopravy v klidu: 

 

 Hotel s wellness centrem a restaurací bude napojen na stávající inženýrské sítě v dané 

oblasti t j. vodovodní řád, plynovodní řád a v edení nízkého napětí, které se nachází mezi 

objektem hotelu a technickou památkou Františka.   

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno z jihovýchodu, ze silnice II.třídy 

Na štole a to vjezdem do podzemního parkoviště, nebo tramvají přímo na náměstí.  

Zásobování hotelu je řešeno taktéž sjezdem z ulice Na štole do podzemního parkoviště, a to 

z toho důvodu, aby nenarušovalo klidovou zónu náměstí.   

Na náměstí jsou navrženy zpevněné plochy pro snadný přístup obyvatel. Z řešené lokality je 

dostupná autobusová i tramvajová doprava.  
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Vliv stavby na životní prostředí: 

 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb [4]. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 

popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto 

odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady dle vyhlášky č. 381/2001 [5] 

 Navržená stavba nebude mít vliv na zdraví obyvatel města Opavy. Nedochází 

k ohrožení životního prostředí a produkování nebezpečných odpadů při provozu stavby.  

 Během výstavby objektu bude naloženo s odpady vznikajícími při výstavbě v souladu 

se zákonem.  

 

Bezbariérové užívání stavby včetně přístupových ploch a komunikací: 

 

 Prostory přístupné osobám se sníženou schopností p ohybu a  o rientace jsou na vrženy 

podle vyhlášky 369/ 2001 S b. [6]. Stavba se nachází na rovinatém náměstí a úroveň terénu 

skrze ni volně prochází. Tím je zajištěn nekomplikovaný vstup těchto osob do budovy. V 1NP 

jsou t edy p lochy ko munikací bez výškových změn. Do vyšších pater je snadné se dostat 

pomocí výtahů nacházejících se v hale. V návrhu se počítá s možností pa rkování 

v podzemních ga rážích. O dtud j e navržena bezbariérová doprava přes hlavní komunikační 

jádro výtahem do všech navržených části hotelu. 

 

Průzkumy měření a jejich vyhodnocení: 

 

Geotechnický průzkum a měření radonu nebylo provedeno. Nebylo předmětem řešení 

obsahu bakalářské práce.  

 

Údaje o dokladech pro vytyčení stavby (polohový a výškopisný systém): 

 

 Podkladem pro vytyčení stavby byla katastrální mapa a mapa územního plánu města 

Žacléř. Pro polohopisné zaměření byly použity body podrobného polohového bodového pole 

s označením PB1 a P B2, jejichž přesné souřadnice jsou získány z  datového zdroje města 

Žacléř. Souřadnicový systém v dané lokalitě je S-JTSK, výškový systém místní. 
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Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory: 

 

SO 01  Půdorys 1NP     

  Půdorys 2NP    

SO 04  Kanalizační přípojka 

SO 05  Vodovodní přípojka 

SO 06  Elektrotechnická přípojka 

SO 07  Plynovodní přípojka 

SO 08  Zpevněné komunikace pěší 

 

 V rámci t éto bakalářské práce byla zpracována část SO 01. Provozní s oubory n a 

stavbě nejsou zastoupeny.  

 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

 

 V průběhu výstavby bude zvýšen provoz na místních komunikacích, odtud vyplývá i 

zvýšení exhalací, prachu a hluku na stavbě. Z hlediska výškové úrovně navazuje na okolní 

zástavbu, jelikož v ychází ze s távajícího stavu technické p amátky Františky. Doprava s vým 

provozem může mírně rušit okolní zástavbu, jelikož je vedena po hlavní komunikaci ulice Na 

Štole. Vzhledem k  ostatním budovám se řešená stavba nachází v takové v zdálenosti a 

orientaci ke světovým stranám, že nedojde k jejich zastínění ani je jinak neovlivňuje 

 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků:  

 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy platné normy a předpisy                   

o bezpečnosti práce, požární ochraně a provozu technických zařízení při provádění stavebních 

prací. Projektové řešení stavby je v souladu s vyhláškou 502/2006 Sb. [1] a 309/2006 Sb. [7].  

 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

 

Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými a zodpovědnými osobami. 

Vytvoření bezpečného prostředí. 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů. 

 Respektování podmínek BOZP 
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 Dodržování zákoníku práce 

 Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

 

Mechanická odolnost a stabilita:  

 

Veškeré materiály, kt eré b udou z abudovány do p rojektového dí la budou nové 

a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví, musí 

být d oloženy d oklady dl e z ákoníku č. 22/1997 S b. [8]. Jsou-li v  dokumentaci uve deny 

kvalitativní parametry výrobku bez jeho konkrétního označení, prokáže zhotovitel, že 

výrobek, který hodlá použít, těmto parametrům vyhovuje. Veškeré materiály, p oužité n a 

stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí 

být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Tato problematika je zajištěna statickým 

výpočtem specializované firmy.  

 

Požární bezpečnost: 

 

 Návrh požární bezpečnosti v rámci bakalářské práce nebyl podrobně řešen. V rámci 

návrhu stavby byl objekt rozdělen do požárních úseků a byly řešeny únikové cesty a východy. 

Samostatné komunikační jádro je oddělené od provozu hotelu. Komunikační jádro je 

uzavřené požárními příčkami a dveřmi. Možná místa ostatních únikových východů jsou 

řešena ve studii stavby. 

 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

 

Při návrhu byly dodrženy veškeré požadavky na hygienu, ochranu zdraví, životního 

prostředí, světlé výšky místností, osvětlení, větrání, vytápění a ochrany proti hluku. Provozem 

navržené stavby nedojde ke vzniku nebezpečných odpadů ani k jinému o hrožení životního 

prostředí. Biologické odpady, které vzniknou zpracováním potravin, budou uloženy 

v chlazeném skladu. Jejich odvoz bude zajištěn v pravidelných intervalech. Komunální odpad 

bude likvidován běžným způsobem.  
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Bezpečnost při užívání: 

 

Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Veškeré 

konstrukce budou upevněny tak, aby nehrozilo r iziko pádu a to především z pochozí střechy. 

Zde bude upevněno skleněné zábradlí výšky 1100mm. Stavební ko nstrukce nebudou 

obsahovat žádné ostré hrany, které by mohly způsobit zranění. Při návrhu byly dodrženy 

požadavky vyhlášky na ochranu d le t echnických podmínek výrobců a dodavatelů. V objektu 

budou probíhat pouze běžné revize zařízení. 

 

Ochrana proti hluku: 

 

Provoz v hotelu s  restaurací neuvažuje s využíváním technologií či zařízení, které by 

mohly zvýšit hl adinu hl uku a tím překročit zákonem stanovené limity. P ouze v  p odzemní 

části wellness centra, kde bude umístěna technologie pro provoz bazénů, musí být navržena 

dostatečná akustická izolace. Tato problematika však nebyla součástí řešení bakalářské práce. 

Ochranu proti hluku z venkovního prostředí bude zajišťovat obvodový plášť budovy. Všechny 

konstrukce byly navrženy tak, aby splnily požadavky příslušných norem. 

 

Úspora energie a tepla: 

 

V navrhovaném objektu vznikají nároky na spotřebu a ochranu tepla. Proto je zde 

v souladu s příslušnými normami navrženo zateplení vnějšího pláště a podlah.    

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 

Veřejně přístupné prostory osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou 

navrženy podle vyhlášky 369/2001 Sb. [6] 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

 

Škodlivé vlivy nebyly v rámci průzkumů a obhlídky dané lokality zjištěny. 
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Ochrana obyvatelstva: 

 

U navrhované stavby se neuvažuje o žádném opatření vyplývající z  požadavku n a 

civilní ochranu obyvatelstva. Její provoz se předpokládá pouze v době míru.  

 

Inženýrské stavby (objekty): 

 

Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod: 

 

 Obec Lampertice nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace.  

Odpadní vody obce jsou zachycovány:  

- v lokálních čistírnách s odtokem do povrchových vod 

- v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky 

obhospodařované pozemky nebo na ČOV Žacléř – Bobr 

- v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů 

- v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod 

Dešťové vody jsou z obce odvedeny pomocí příkopů, struh a propustků do 

Lampertického potoka. 

Obec Lampertice má zpracovaný generel, ve kterém je navrženo řešit 

likvidaci odpadních vod následovně: 

- pro spodní část Lampertic až po domov důchodců vybudovat splaškovou 

kanalizaci s čistírnou odpadních vod 

- odpadni vody z oblasti průmyslových podniků a z okolí zástavby likvidovat 

na společné ČOV 

- zbylou část obce řešit individuelně v domovních mikročistírnách a žumpách 

- u rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren 

upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nadrž se 

zemním filtrem) 

Zdroj dat: [8] 
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Zásobování vodou: 

 

 V blízkosti pozemku je vybudován vodovodní řád obce L ampertice, n achází se n a 

ulici Na Š tole. Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád. Podrobné znázornění řešení 

viz. výkres koordinační situace.  

 

Zásobování energiemi: 

 

 V blízkosti pozemku je vybudováno venkovní vedení nízkého napětí na ulici Na Štole 

a distribuční trafostanice západně od budoucí stavby. Objekt bude napojen na stávající vedení 

nízkého napětí. Podrobné znázornění řešení viz. výkres koordinační situace.  

 

Řešení dopravy: 

 

 Viz kapitola 1.5 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu včetně řešení 

dopravy v klidu a kapitola 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby. 

 

Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

 

 Okolí s tavby bude řešeno pomocí zpevněných ploch. Vzhledem k  tomu, že s e n a 

náměstí předpokládá kromě pěší i tramvajová doprava, jsou veškeré zpevněné plochy 

navrženy pro těžkou dopravu. Volba materiálu a způsob dláždění zpevněných ploch bude 

konzultována se zahradním architektem a statiky. 

 

Elektronické komunikace: 

 

 Objekt bude napojen přípojkou na elektronickou komunikaci. Centrální umístění 

jednotky bude v 1PP v technické místnosti. 

 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

 

 Navrhovaná část objektu nevyžaduje zvláštní technologická zařízení. 
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4. ZÁVĚR: 
 

Jak již bylo napsáno v úvodu, práce je zaměřena na revitalizaci nevyužité plochy 

zemědělské půdy. Cílem řešené části bylo vypracovat  projektovou dokumentaci na 

novostavbu hotelu s wellness centrem a restaurací. Stavba je vyřešena tak, aby kontrastovala 

s technickou památkou, která stojí vedle. Naopak však krásu jámy Františky podtrhuje a to 

tak, že se v jejím pravém křídle, kde se nachází restaurace, v prosklené fasádě odráží. Myslím 

si, že tento objekt bude přínosem pro obec Lampertice a to z toho důvodu, že hotel přiměje 

zastavit lidi na cestách, ubytovat se a využít široké nabídky, kterou hotel skýtá.  

Práci na řešení projektu hotelu s wellness centrem jsem si vybrala zcela záměrně, 

jelikož spojuje široký okruh vědomostí z oboru stavitelství. Bohužel, co se týče rozměru, je to 

stavba velice náročná na zpracování a mohla jsem pro účel zpracování řešit pouze její malou 

část. A to haly s recepcí, zázemí wellness centra a části ubytování. I přesto si však dovoluji 

napsat, že jsem se snahou o její kvalitní vypracování naučila spoustu věcí, které jsem si při 

rýsování, ale také při komunikaci s vedoucími práce ověřila v praxi. Tato práce v podstatě 

splnila požadavky zadání, ale současně je možné ji dále rozvíjet, například v navazujícím 

studiu při tvorbě diplomové práce. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

 

Na závěr bych chtěla poděkovat Ing.Miloslavu Šindelovi a Ing.arch.Josefu Kiszkovi 

za hodnotné rady a odborné vedení během mé práce. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.1 

Tepelně technický posudek 

 



Tepelně technický posudek 

Předmětem posudku jsou charakteristické konstrukce obvodového pláště (Teplo 2008) 
 
K výpočtu tepelně technických posudků je použit program Teplo 2008 ze 
souboru Stavební fyzika – Svoboda software. 
 
Tepelně technické posouzení skladby stavebních konstrukcí obsahuje: 
I) posouzení teplotního faktoru na vnitřním povrchu konstrukce fRsi,N 

II) posouzení součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1] 
III) posouzení požadavku na šíření vlhkosti konstrukcí Mc [kg.m-2.rok-1] 
Konstrukce musí splňovat požadavky _SN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov 
část 2: Požadavky 
I) fRsi _ fRsi,N 

II) U _ UN [W.m-2.K-1] 
III)Mc _ Mc,N [kg.m-2.rok-1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Tepelná izolace fasády hotelu s wellness centrem a restaurací 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -19,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -19,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,001       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Isover Akustic SSP 2  0,100       0,044  1,0 
   4  Baumit jemná štuková omítka (F  0,001       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,814+0,000 = 0,814 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,932 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
   
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 



 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Tepelná izolace zelené střechy SO 01 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -19,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -19,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,300       1,430  23,0 
   2  Fatrafol 810  0,0015       0,350  12200,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,300       0,037  30,0 
   4  Fatrafol 818  0,0012       0,350  15800,0 
   5  Hlína suchá  0,400       0,700  1,5 
   6  Intenzivní substrát  0,150       0,700  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 



 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,050 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 817). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,050 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0260 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1238 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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