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Anotace: 

KUPKA, T.: Hotel INDUSTRIAL, Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra architektury, počet stran 76,  2014, vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Vojtasík. 

Bakalářská práce pojmenovaná „Hotel INDUSTRIAL" řeší návrh objektu pro 

občanskou vybavenost na území města Ostravy, konkrétně Slezské Ostravy. Návrh objektu 

vycházel z terénních charakteristik daného prostředí zároveň reagoval na propojení dvou 

horizontálně propojených náměstí a přilehle komunikace ulice Keltičkova.  
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Abstract: 

KUPKA Tomáš, Hotel INDUSTRIAL, Bachelor Thesis, VŠB – Technical University of 

Ostrava, Facultyof Civil Engineering, 2014, Thesis tutor: Ing. arch. Aleš Vojtasík. 

My bachelor thesis “Hotel INDUSTRIAL” deals with the project of the building 

designed for the civil facilities in Ostrava, concretely in the area of Silesian Ostrava. The 

design of this object is based on the characteristics of the surrounding terrain whilst reacting 

to the connection of the two horizontally interconnected squares and to the adjacent 

communication – Keltickova street.  
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Hotel, Silesian Ostrava, Porotherm system, raw concrete, flat roof 
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DN - dimenze potrubí 
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m.n.m - milimetry 
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m
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2
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1. Úvod 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění staveb občanského 

vybavení vypracovanou na základě navržené studie hotelu, který se nachází v okolí slezsko-

ostravské radnice, ulice Keltičkova, Slezská Ostrava, Moravskoslezský kraj. 

Bakalářská práce je rozdělena do jednotlivých částí. První část je věnována 

urbanistické studii, která řeší umístění hotelu do dané lokality. Dále obsahuje kritéria 

navržena pro následný návrh stavby a jeho aplikaci v druhé části práce. 

Vypracování práce je rovno úrovni dokumentace pro provádění staveb na základě 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. Zmíněná 

dokumentace je doložena druhé části bakalářské práce. projektová dokumentace rovněž 

obsahuje technickou zprávu, výkresovou část, skladby konstrukcí a výpisy. 

V poslední části práce je řešena specializace zaměřená na architekturu. Zde je řešen 

architektonický detail a koncept. 
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2. Urbanistická studie 

Urbanistická studie se zabývá umístěním stavby do daného prostředí, s tím že bere na 

vědomí faktory způsobené svažitým terénem. Půdorysný tvar je dán hlavní liniovou částí 

tvaru obdélníku s přilehlými polygony na obou stranách opačně umístěnými. Polygony 

respektují nově nadefinovanou komunikaci ( ulice Keltičkova) a přilehlé schodiště které je 

hlavním spojovacím prvkem mezi dvěma výškově rozdělenými náměstí. Výškově stavba 

reaguje na dva faktory. Prvním faktorem je terénní charakteristika, kde kvůli spádu se dvě 

podzemní podlaží zařezávají do terénu. Druhým faktorem je okolní zástavba, která je stejně 

jako navrhovaný objekt převážně do výšky třetího nadzemního podlaží. dále byly řešeny 

faktory jako je orientace ke světovým stranám a výhledovým osám. 

3. Architektonická studie 

Architektonická studie vnikla na základě urbanistického návrhu z předmětu Ateliérová 

tvorba III, na který pak navazoval předmět Ateliérová tvorba IV, kde byla vytvořena studie 

daného objektu hotelu, která byla následně detailněji řešena v předmětu Ateliérová tvorba Va, 

kde dospěla do fáze dokumentace pro stavební povolení. V bakalářské práci se pak 

dopracovala až do dokumentace pro provádění staveb. Jedná se o podsklepenou pětipodlažní 

budovu hotelu o ploše 1848 m2 s restaurací umístěnou v parteru. Počet zaměstnanců je cca 

20. Dům bude výškově zasazen tak, že 0,000=214,256 n.m. b.p.v. Výška objektu je 10,400 m. 

Objekt se skládá z hlavní trojpodlažní části tvořené parterem a patry s pokoji nad ním a z 

dvou podzemních podlaží určených pro pakování. Z konstrukčního pohledu se jedná o 

novostavbu, jejíž základem je železobetonový monolitický skelet, který je rozmístěný v 

rovnoměrném rastru 8,10x8,10 m. Střecha objektu je plochá, odvodnění je řešeno metodou 

různých spádů do střešních vpustí. Fasáda domu je tvořena v dolních podzemních podlaží 

pohledovým betonem a v nadzemních podlažích štukovou omítkou. Výraznými prvky fasády 

jsou velká okna která jsou rozmístěna v určitém rytmu. Hlavní vstup je situován z náměstí na 

severovýchodní straně objektu. V 1.nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s lobby a 

recepcí, 2x kancelář, 2x salónek, 2x WC + WC pro invalidy, restaurace, terasa, kuchyně, 5x 

sklad, mycí linka. V 2. a 3. nadzemním podlaží je umístěno 20x pokoj, apartmá, pokoj pro 

invalidy, chodba a technická místnost se skladem. 
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4. Textová část 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Hotel INDUSTRIAL 

(Hotel INDUSTRIAL) 

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

ulice Keltičkova, 710 00, Slezská Ostrava,  Moravskoslezský  kraj. 

p.č.46/1,46/2,46/7. 

katastrální území Ostrava (okres Ostrava, kraj Moravskoslezský), 714828 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Jan Tříska  (dále jen „investor“) 

 Komenského 612, Ostrava, 710 00 

 e-mail: triska@cebtrum.cz 

 tel.: +420 776 532 698 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 Tomáš Kupka  („projektant“) 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 
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 Komenského 654/24, Ostrava, 708 00 

 e-mail: tomas.kupka.ova@gmail.com 

 tel.: +420 775 658 772 

 

 Ing. arch. Aleš Vojtasík  („vedoucí práce“) 

  

 Ing. Kateřina Kubenková   („konzultant“) 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Není předmětem bakalářské práce 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

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

číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření) 

Není předmětem bakalářské práce 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projekt bakalářské práce je výsledkem předchozích architektonických studií a 

dokumentace pro stavební povolení, vypracovaných v předmětech na Fakultě stavební, VŠB-

TU Ostrava. 
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Architektonická studie: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba IV 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Aleš Vojtasík 

Dokumentace pro stavební povolení: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Marcela Halířová, Ph.D  

c) Další podklady 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Území se nachází v k.ú. Ostrava – Moravskoslezská Ostrava. Ze severovýchodu je 

vymezeno ulicí Keltičkova, která je v novém návrhu posunuta, jižní stranu ohraničuje 

příjezd do podzemních garáží a ze západu je území odděleno Frýdeckou silnicí, která je 

rovněž v novém návrhu vůči původnímu stavu posunuta. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právní předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Lokalita nespadá do žádného chráněného území 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešené území odvodňuje řeka Ostravice, která protéká celou Ostravou na jejím konci 

se v Hrušově  vlévá jako pravostranný přítok do řeky Odry. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
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V územně plánovací dokumentací je oblast určena pro lehký průmysl. Byla podána 

žádost o úpravu směrné části Územního plánu města Ostravy. Změna na občanskou 

vybavenost. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Umístění a řešení objektu na parcele bylo vytvořeno z urbanistické studie s tím že se 

přihlíželo k faktu, že by muselo dojít k úpravám parcelace území a stávajících objektů. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

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

Ostrava (714828), p. č. 46/1 

Ostrava (714828), p. č. 46/2 

Ostrava (714828), p. č. 46/7 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
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b) Účel užívání stavby 

Stavba hotelu bude užívaná jako přechodné (popř. i dlouhodobé) ubytování pro 

návštěvníky Ostravy.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt bude navržen a užíván jako trvalá stavba. 

 

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

Objekt nebude chráněn památkovými orgány. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby se vycházelo ze splnění 

následujících zákonů a předpisů: 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy, Vyhláška č. 502/2006 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při 

práci,  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb novelizovaná ze dne 28. února 

2013. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Novostavba hotelu je počítána na zhruba 20 zaměstnanců a kapacitu 78 lůžek. Velikost 

zastavěné plochy je 1848 m
2
, velikost užitné plochy 1.PP 1848 m

2 
, velikost užitné plochy 

1.NP 1558 m
2
 , velikost užitné plochy 2.NP 1154 m

2
, velikost užitné plochy 3.NP 1154 



Bakalářská práce 

Tomáš Kupka 
 

 

20 

m
2
 ,velikost celkové užitné plochy 7562 m

2
 a obestavěný prostor 25 156 m

3
. Plocha 

stavebního pozemku na parcelách č. 46/1,46/2,46/7 je celkem 2550 m
2
. Zastavěná plocha 

tedy činí 73,92% z celkového území. Zbylých 26,08 % tvoří zpevněné plochy 120,8 m
2
 

(8,25%) a zbytek zeleň 374 m
2
 (17,83%). 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod.) 

Celkové požadavky na elektrickou energii, vodu plyn a kanalizaci budou pokryty 

zřízenými přípojkami na stávající veřejné inženýrské sítě. Likvidace odpadních vod bude 

probíhat dle předepsaného způsobu. Dešťová voda bude odváděna do dešťové kanalizace. 

 

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

Započetí výstavby řešeného objektu hotelu je předpokládáno na 13.června 2014. 

Stavební práce proběhnou v rámci dvou etap. Dokončení a předání stavebního díla je 

určeno na 6.ledna 2016.  

 

k) Orientační náklady stavby 

Výpočet orientačních nákladů stavby nebyl proveden, vhledem k nedostatečným 

podkladům k vypracovávanému objektu.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01  –  novostavba hotelu 

SO 02 –  zpevněné plochy  

SO 03 –  komunikace 

SO 04 –  sadové úpravy  

SO 05 –  schodiště 

SO 06 –  okolní zástavba 

SO 07 –  přípojka dešťové kanalizace 

SO 08 –  přípojka splaškové kanalizace 

SO 09 –  přípojka vodovodu 

SO 10 –  přípojka elektrického vedení 
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SO 11 –  přípojka plynovodu 

SO 12 –  přípojka horkovodu 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcelní pozemky s čísly parcel 46/1, 46/2 a 46/7 v celkové výměře 2 550 m
2
 jsou 

v Katastru nemovitostí (KN) vedeny jako oblast určena pro lehký průmysl. Byla podána  

žádost o úpravu směrné části Územního plánu města Ostravy. Změna na občanskou 

vybavenost. Stavební pozemek se nachází v příkřejším svahu orientovaném na 

jihovýchodní stranu. Ze severovýchodu je vymezeno ulicí Keltičkova, která je v novém 

návrhu posunuta, jižní stranu ohraničuje příjezd do podzemních garáží a ze západu je 

území odděleno Frýdeckou silnicí, která je rovněž v novém návrhu vůči původnímu stavu 

posunuta. Na severozápadě je dominantní schodiště které spojuje prostory obou náměstí. 

Horní náměstí se nachází rovněž na severozápadě. Objekt hotelu dotváří stěnu nově 

zbudovaného náměstí a tím ho i pomáhá uzavřít.. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Před započetím výstavby se na staveništi provedou orientační měření pomocí 

průzkumných sond. Z takto pořízených vzorků se zjistí složení zeminy a její únosnost. Z 

vrtů provedených v okolí nacházejících se na geofondu bylo zjištěno, že v hloubce 

základové spáry  se nachází únosná zemina, dále že HPV se nachází ve velké hloubce a 

během měření nebyl zjištěna. Na vybraném území je stupeň nebezpečí výskytu radonu 

označen za nízký. 

 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Lokalita nespadá do žádného chráněného území. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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Lokalita se nenachází v záplavovém území, V blízkosti protéká řeka Ostravice. Oblast je 

však poddolovaná a tak je jisté nebezpečí seizmicity. Z důvodu tohoto zjištění je stavba 

založena na 600mm tlusté základové železobetonové desce.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Plánovaná stavba nebude mít negativní  vliv na okolní pozemky a stávající zástavbu v 

jejím okolí. Objekt se svým ztvárněním snaží vhodně zapadat do daného území a 

nenarušovat jeho vzhled. Srážková voda bude odváděna do srážkové kanalizace nově 

zbudovanou přípojkou. Stavba nijak neovlivní odtokové poměry. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je v současnosti veden jako oblast pro lehký průmysl. Z toho důvodu nejsou v 

současnosti dány žádné zvláštní požadavky. Výsadba nových dřevin bude provedena dle 

plánu, který podléhá územnímu řízení. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Na tomto území nejsou žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavební parcela je napojena na dopravní infrastrukturu silnicí III. třídy ulice Keltičkova, 

která je vedena silnici I.třídy  Frýdeckou. V  přilehlé komunikaci ulice Keltičkova jsou 

vedeny veřejné inženýrské sítě kanalizace DN300, dešťové kanalizace DN200, elektrické 

energie VN 35 kW vedené pod zemí, plynovodního řádu a vodovodního řádu DN100. 

Z těchto inženýrských sítí jsou nainstalovány nové odbočky na hranici stavebního 

pozemku, na které budou provedeny přípojky inženýrských sítí k novostavbě hotelu. 

Kapacita veškerých zdrojů je dostačující, pro napájení navrhovaného hotelu.  

 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Započetí výstavby řešeného objektu hotelu je předpokládáno na 13.června 2014. Stavební 

práce proběhnou v rámci dvou etap. Dokončení a předání stavebního díla je určeno na 

6.ledna 2016. Společně s výstavbou se nepočítá s dalšími souvisejícími investicemi, nebo 

podmínkami nutnými pro uskutečnění realizace projektu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Stavba hotelu bude užívaná jako přechodné (popř. i dlouhodobé) ubytování pro 

návštěvníky Ostravy. Co se týče majetkových poměrů je investor a stavebník jedna a tatáž 

osoba. Zároveň se z něj pak stane i uživatel. 

 

  Navrhovaná stavba je pětipodlažní, koncipována pro funkci středně velkého hotelu. 

Hmotové řešení  je dáno  hlavní liniovou částí tvaru obdélníku s přilehlými polygony na obou 

stranách opačně umístěnými, které tak reagují na okolní požadavky zástavby a terénu. Střecha 

objektu je plochá.objektu vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu a je ukončena 

šikmou sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 35°. 

 Vnitřní členění  stavby vychází z provozních požadavků společně s orientací ke 

světovým stranám. V 1.nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s lobby a recepcí, 2x 

kancelář, 2x salónek, 2x WC + WC pro invalidy, restaurace, terasa, kuchyně, 5x sklad, mycí 

linka. V 2. a 3. nadzemním podlaží je umístěno 20x pokoj, apartmá, pokoj pro invalidy, 

chodba a technická místnost se skladem. 

 Velikost zastavěné plochy je 1848 m2, velikost užitné plochy 1.PP 1848 m2 , velikost 

užitné plochy 1.NP 1558 m2 , velikost užitné plochy 2.NP 1154 m2, velikost užitné plochy 

3.NP 1154 m2 ,velikost celkové užitné plochy 7562 m2 a obestavěný prostor 25 156 m3. 

Plocha stavebního pozemku na parcelách č. 46/1,46/2,46/7 je celkem 2550 m2. Zastavěná 

plocha tedy činí 73,92% z celkového území. Zbylých 26,08 % tvoří zpevněné plochy 120,8 

m2 (8,25%) a zbytek zeleň 374 m2 (17,83 

 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Urbanistická studie se zabývá umístěním stavby do daného prostředí, s tím že bere na 

vědomí faktory způsobené svažitým terénem. Půdorysný tvar je dán hlavní liniovou částí 

tvaru obdélníku s přilehlými polygony na obou stranách opačně umístěnými. Polygony 

respektují nově nadefinovanou komunikaci III. třídy ( ulice Keltičkova) a přilehlé schodiště, 

které je hlavním spojovacím prvkem mezi dvěma výškově rozdělenými náměstí. Výškově 

stavba reaguje na dva faktory. Prvním faktorem je terénní charakteristika, kde kvůli spádu se 

dvě podzemní podlaží zařezávají do terénu. Druhým faktorem je okolní zástavba, která je 

stejně jako navrhovaný objekt převážně do výšky třetího nadzemního podlaží. dále byly 

řešeny faktory jako je orientace ke světovým stranám a výhledovým osám. Samotná stavební 

parcela je umístěna v rohu náměstí a vzniklý objekt by měl koncepčně dotvářet jihovýchodní 

stěnu náměstí a tím ho taky uzavírat. Navrhovaný objekt je stejně jako většina nově 

navržených objektů v okolí s plochou střechou. Jeho výška je ovlivněna rovněž okolní 

zástavbou tak aby vhodně zapadal do svého okolí. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt hotelu je založen na poměrně složitém půdorysu, je pětipodlažní, s plochou 

střechou. Hlavní vstup je z náměstí na severovýchodní straně. Hlavní vjezd do objektu se 

nachází na jihozápadní straně objektu kde je napojen kruhovým objezdem na nově 

definovanou silnici III. třídy ulici Keltičkova.  

V 1.nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s lobby a recepcí, 2x kancelář, 2x salónek, 

2x WC + WC pro invalidy, restaurace, terasa, kuchyně, 5x sklad, mycí linka. V 2. a 3. 

nadzemním podlaží je umístěno 20x pokoj, apartmá, pokoj pro invalidy, chodba a technická 

místnost se skladem. Vertikální pohyb pro návštěvníky je zajištěn schodištěm a sestavou dvou 

výtahů, pro obsluhu je vertikální komunikace zajištěna provozním schodištěm a výtahem ve 

východní části stavby. Vnitřní členění vychází z provozních požadavků a předpokladů, 

přičemž byl brán ohled na situaci k světovým stranám, pohledovým úhlům a terénním 

charakteristikám daného prostředí.  

Na jihovýchodní straně objektu se nachází rozměrná terasa s výhledem na spodní náměstí 

a panoramatickým výhledem na oblast Dolních Vítkovic. Zajímavým prvkem jsou přirozeně 
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provětrávané garáže, kde je jejich čelní stěna zcela otevřena a hranici mezi interiérem a 

exteriérem tvoří stěna z pletiva, které by mělo časem zarůst vegetací, která bude vysazena 

bezprostředně po dokončení stavebních prací. 

Z konstrukčního pohledu se jedná o novostavbu, jejíž základem je železobetonový 

monolitický skelet, který je rozmístěný v rovnoměrném rastru 8,10x8,10 m. Střecha objektu je 

plochá, odvodnění je řešeno metodou různých spádů do střešních vpustí. Dům je tepelně 

zaizolován kontaktní tepelnou izolací z pěnového polystyrenu.  Fasáda domu je tvořena v 

dolních podzemních podlaží pohledovým betonem a v nadzemních podlažích štukovou 

omítkou. Výraznými prvky fasády jsou velká okna která jsou rozmístěna v určitém rytmu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Provoz objektu je rozdělen do několika částí. Nejsložitější částí je provoz kuchyně, 

která splňuje veškeré normy a požadavky na provoz a nakládání s odpady. Při navrhování se 

vycházelo z ČSN 527005 a z konzultace s odborníky z oboru gastronomie. Zbylé části jako je 

recepce, lobby bar, úklid a zázemí pro zaměstnance je vyhotoveno z požadavků na hotely viz. 

ČSN EN ISO 18513. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Stavba je navržena jako bezbariérová. Hotel je vybaven výtahy a pokoji pro 

bezbariérové použití. Součástí stavby je na každém patře jeden bezbariérový pokoj určený pro 

vozíčkáře. Stavba splňuje veškeré požadavky pro bezbariérový přístup pro stavby občanského 

vybavení dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Objekt hotelu je vystavěn tak, aby nevyžadoval žádná další speciální bezpečnostní 

opatření pro jejím užívání. Při návrhu bylo dbáno na dodržování předpisů uvedených ve 

vyhlášce č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby § 15. Veškeré použité 

materiály a prvky, které budou užité na této stavbě mají veškeré atesty a certifikáty pro jejich 
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užití na stavbě. Zároveň se budou dodržovat veškeré technologické postupy a technologie 

udané výrobci těchto materiálů a prvků. Objekt je kompletně chráněn přepěťovým jističem. 

Návrh jímací soustavy je pouze orientační a není předmětem bakalářské práce.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Koncept vychází z kombinace skeletu a nosných stěn. Skelet je rozvržen do 

pravidelního rastru 8,10x8,10 m. Nosné stěny se nachází na kratších  na kratších okrajích 

stavby. Stavba je založena na železobetonové desce, která je uložena na vrstvě 

podkladního betonu. Skelet je celý železobetonový, nosné stěny v podzemních podlažích 

jsou rovněž železobetonové, nosné stěny v nadzemních podlažích jsou vystavěny 

systémem Porotherm, stropní desky a průvlaky jsou železobetonové, zbylé stěny jsou 

vystavěny systémem Porotherm. Střecha je plochá s odvodněním do střešních vtoků, 

řešená systémem různých spádů. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Koncept vychází z kombinace skeletu a nosných stěn. Skelet je rozvržen do 

pravidelního rastru 8,10x8,10 m. Nosné stěny se nachází na kratších  na kratších okrajích 

stavby. Stavba je založena na železobetonové desce, která je uložena na vrstvě 

podkladního betonu. Skelet je celý železobetonový, nosné stěny v podzemních podlažích 

jsou rovněž železobetonové, nosné stěny v nadzemních podlažích jsou vystavěny 

systémem Porotherm, stropní desky a průvlaky jsou železobetonové, zbylé stěny jsou 

vystavěny systémem Porotherm. Fasáda je zateplena kontaktně pěnovým polystyrenem na 

upevněným systémem Porotherm dle pokynů výrobce. Tvoří ji pohledový beton v 

podzemních podlažích a silikátová omítka v nadzemních podlažích. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavební objekt hotelu je vyprojektován tak, aby zatížení a případně jiné vlivy 

působící na něj v průběhu výstavby a doby její životnosti, které byly zahrnuty do výpočtů 

nemohly při obvyklé údržbě zapříčinit její přetvoření, či snad její celkovou deformaci a 

tím ohrozit její stabilitu, mechanickou odolnost nebo uživatelnost.  Při navrhování se 

rovněž kladl důraz na zabránění poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených 
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technických zařízení, které by bylo zapříčiněné nosnou konstrukcí stavby. Návrh počítá s 

tím, že stavba bude po celou dobu své životnosti, která je daná současnou normou 

vyhovovat svému účelu  a bude odolávat všem zatížením a jiným vlivům.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Vytápění je řešeno instalací převážně podlahových konvektorů a deskových radiátorů. 

Zdrojem tepla je napojení se na veřejnou teplovodní soustavu. Větrání je zajištěno 

instalovanou klimatizací. Zdroj teplé vody zajistí připojení na veřejný horkovod. Splašky 

jsou expedovány do veřejné kanalizace, dešťová voda bude svedena a odvedena do 

dešťové kanalizace a zdrojem vody bude veřejný vodovod. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Navržený konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802 nehořlavý.  

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem bakalářské práce 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržený konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802 nehořlavý.  

 

 

 

 



Bakalářská práce 

Tomáš Kupka 
 

 

28 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Navržení stavby splňuje vyhlášku  23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Tomu odpovídá i značení únikových cest a signalizace. Objekt disponuje 

hlavním a únikovým schodištěm. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 

Budova plně splňuje minimální odstupové vzdálenosti od komunikace a okolních 

staveb. Jako požárně nebezpečné prostory byly určeny technické místnosti a kuchyň. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

V případě požáru je místní dopravní komunikace brána jako dostačující a umožňuje 

příjezd i požárních zásah veškerému typu hasicí techniky.  

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem bakalářské práce 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem bakalářské práce 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba jako objekt pro občanského vybavení je navržena podle požadavků na objekty 

občanské vybavenosti. Veškerá kritéria pro tepelně technické hodnocení byly čerpány z 

platných právních předpisů. Obálka budovy splňuje aktuální normy ČSN.  

 

b) Energetická náročnost stavby 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání je v celém objektu řešeno klimatizací. Každou místnost je možné větrat 

klasicky oknem. Požadavek na denní osvětlení v obytných místnostech daný platnou 

normou je zajištěn okny. Pitná voda bude zajištěna pomocí přípojky na veřejnou 

vodovodní síť. Nepočítá se s tím že ba stavba nějakým způsobem negativně ovlivňovala 

své okolí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na stavebním pozemku nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. 

Pro přesnější údaje budou před započetím výstavby provedeny průzkumné sondy. V 

případě změny budou tyto výsledky zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. V současnosti je počítáno s tím, že jako protiradonová ochrana postačí 

použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti pronikání radonu. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou 

 

d) Ochrana před hlukem 

Území na kterém se objekt nachází se klasifikuje jako klidné, proto není zapotřebí řešit 

ochranu vnitřních prostor před zdroji vnějšího hluku a postačí útlum běžně užitými 

konstrukcemi. 

 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Celkové požadavky na elektrickou energii, vodu plyn a kanalizaci budou pokryty 

zřízenými přípojkami na stávající veřejné inženýrské sítě. Likvidace odpadních vod bude 

probíhat dle předepsaného způsobu. Dešťová voda bude odváděna do dešťové kanalizace.  

Na hranici pozemku bude vybudována revizní šachta kanalizace, vodoměr s hlavním 

uzávěrem vody, elektroměr s rozvaděčem a plynovod s hlavním uzávěrem plynu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Tato část není předmětem bakalářské práce. Je však zahrnuta ve výkresu Koordinační 

situace v příloze. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Na stavební pozemku bude zřízena příjezdová komunikace, která povede do 

dvoupatrových podzemních garáží. Bude napojena kruhovým objezdem na silnici III. 

třídy Keltičkova.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavební parcela je napojena na dopravní infrastrukturu silnicí III. třídy ulice 

Keltičkova, která je vedena silnici I. třídy Frýdeckou.  

 

c) Doprava v klidu 

U stavby hotelu  bude zřízeno parkování v dvoupatrových podzemních garážích, ke 

kterým vede příjezdová komunikace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Co se týče bezpečnosti pohybu chodců jsou chodníky a povrchy náměstí od sebe dobře 

barevně rozeznatelné proti silniční komunikaci z asfaltu. Tím byla zajištěna bezpečnost 

chodců. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních uprav 

a) Terénní úpravy 

Stavební pozemek se nachází v příkřejším svahu orientovaném na jihovýchodní 

stranu. Výškový rozdíl pozemku je 6 metrů. Stavba bude zasazena do terénu a založena 

přibližně 7,5  metrů pod úrovní původního terénu v nejvyšším bodě pozemku. To zapříčiní 

rozsáhlé  výkopové práce. Zbylá zemina bude použita  zpět na zakrytí stavby. Zbylá 

přebytečná zemina bude odvezena na předem určené místo investorem. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Stavební pozemek je v současnosti plně zatravněn a nevyskytují se zde žádné stromy. 

Tudíž se bodem práce nebude zabývat.   

 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 

prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 
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148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 

258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.   Jsou splněny veškeré hygienické požadavky 

kladené na tento druh stavby. 

   Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt 

nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 

381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady 

budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností nevzniknou 

na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu 

nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková i dešťová 

kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. U objektu nedochází k nežádoucímu 

zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje 

proslunění sousedních objektů. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Zároveň oblast nespadá 

do chráněného území. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební oblast nespadá do chráněného území. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem bakalářské práce 

 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nemá žádné negativní účinky na obyvatelstvo a splňuje požadavky pro ochranu 

obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Při zpracování stavby montážních prací se bude striktně dodržovat ustanovení č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi. Důraz se pak bude klást na práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni účastníci výstavby budou profesně proškoleni a budou způsobilý k zadané práci. 

Zároveň musejí být účastníci výstavby seznámeni s předpisy ještě před zahájením prací a jsou 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na stavební parcelu bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Veškeré práce 

budou v souladu s platnými zákony a vyhláškami platné v ČR. Jsou to vyhláška č. 324/1990 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31. července 1990 o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 48/1982 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Dále předpisy: § 9 vyhl. ČÚBP č. 48/1982, která se 

týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu výstavby a po dobu užívání stavby. Dále vyhl. 

č. 131/98 Sb., 132/98 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. skládající se z prováděcích 

vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 48/1992. Všichni účastníci 

stavby musí být proškoleni o BOZP a používat ochranné a pracovní pomůcky 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na realizaci stavby bude zapotřebí zajistit zdroje vody a elektřiny. Odběr bude veden 

ze stávajících přípojek, kde bude umožněno měření spotřeby. Veškeré stavební prvky a 

materiál bude skladován na parcele investora.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební parcela je napojena na dopravní infrastrukturu silnicí III. třídy ulice 

Keltičkova, která je vedena silnici I. třídy Frýdeckou. Odběr elektřiny a vody bude veden 

ze stávajících přípojek. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Na tomto území nejsou žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu stavebních prácí se počí se vznikem běžných stavebních odpadů, které se 

budou odvážet na řízené skládky. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 

budou recyklovány u recyklační firmy. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem bakalářské práce 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není předmětem bakalářské práce 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem bakalářské práce 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem bakalářské práce 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Bakalářská práce zpracovává projekt novostavby pětipodlažního hotelu. 

Určeného pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty osob 

 

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

řešení vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 Navržená novostavba vznikala jako soubor jednotlivých reakcí na dané 

prostředí a to tak aby zde co nejlépe zapadala a stala se přirozenou součástí. 

Prvním faktorem jsou terénní charakteristiky vybrané oblasti, kde kvůli poměrně 

příkrému spádu se dvě podzemní podlaží zařezávají do terénu aby stavba plynule 

navazovala z obou výškových úrovní. Druhým faktorem je okolní zástavba, jejíž 

výška se stejně jako navrhovaný objekt pohybuje převážně okolo výšky třetího 

nadzemního podlaží. Dále byly řešeny faktory jako je orientace ke světovým 

stranám a výhledovým osám, zde se zdařilo vytvořit dispozici stavby tak aby 

všechny velké pokoje a obytné místnosti měly orientaci na jihovýchod, kde se 

zároveň nachází i zajímavý výhled na nově vybudované spodní náměstí a na 

panorama  oblasti Dolních Vítkovic. Samotná stavební parcela je umístěna v rohu 

náměstí a vzniklý objekt by měl koncepčně dotvářet jihovýchodní stěnu náměstí a 
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tím ho taky uzavírat. Navrhovaný objekt je stejně jako většina nově navržených 

objektů v okolí s plochou střechou.  

 

 Funkčně je stavba rozdělena do tří vertikálních úrovní, které jsou rozděleny jak 

hmotově, tak i použitím materiálem. První úroveň se nachází v její spodní části, 

jedná se o dvě podzemní patra, která slouží pro účely parkování a technického 

zázemí hotelu. Hmotově se jedná o největší část stavby a to nejen, aby parkoviště 

pojaly potřebný počet automobilů, ale také proto že tato část stavby vytváří jakousi 

stabilní základovou podnož ze které pak rostou obytné patra. Jak už bylo zmíněno, 

tato část stavby symbolizuje jakýsi základ a tak je celá z pohledového betonu. Z 

důvodu nutného provětrávání stavby je čelní stěna v obou podlažích otevřená a 

tvoří ji pouze ocelová síť, která je uchycena na ocelových konzolách. Odpadly tak 

nároky na vzduchotechniku. Ihned po ukončení výstavby bude odborně vysazena 

popínavá vegetace, která bude růst po zmíněné síti a bude vytvářet přirozené 

propojení stavby s okolní přírodou.  

 Druhou úrovní je parter, který v sobě ukrývá restauraci a provozní zázemí 

hotelu. Hlavní vstup je na severovýchodní straně z náměstí, při vstupu vchází 

návštěvník do recepce s lobby, následuje pak hlavní dopravní koridor, který je 

tvořen vertikálně halou, která vede do restaurace a nebo do chodby, vedoucí k 

salónkům, vedení hotelu a toaletám. Horizontální pohyb je zajištěn schodištěm a 

dvěma výtahy. Restaurační prostor má tři části, hlavní je umístěna uvnitř hotelu, 

druhá je situována na terase a třetí v prostoru náměstí. Celkově je restaurace 

schopna pojmout okolo 150 návštěvníků. Provozní část parteru je situována v jeho 

severozápadní části a skládá se z kuchyně, mycí linky, skladů, šaten pro personál, 

kantýny, služebního schodiště a výtahu a místnosti na odpady. Parter je prostorově 

nejmenší ze všech tří částí a má nejvyšší konstrukční výšku ze všech podlaží. Tím 

se docílilo určitého odlehčení vrchních nadzemních podlaží a hmotového oddělení 

od pohledově těžké základové části. Materiál fasády je tvořen klasickou fasádní 

omítkou v bílé barvě.  

 Poslední částí stavby jsou dvě horní podlaží určené k pobytu hostů. Nachází se 

zde sedmnáct dvoulůžkových pokojů, tři jednolůžkové, jeden pokoj pro invalidy a 

jedno apartmá, dále je zde místnost pro sklad úklidu. Hmota těchto dvou podlaží 

svým tvarem kopíruje první nadzemí podlaží. Výjimku tvoří dvě konzoly uložené 
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na železobetonových sloupech. První z nich se nachází na severozápadní straně 

objektu a míří směrem do náměstí. Druhá je na jihovýchodní straně a její orientace 

je podmíněna dopravní komunikací a možností výhledu na dolní náměstí a na 

panorama oblasti Dolních Vítkovic. Materiálové řešení fasády je tvořeno fasádní 

omítkou šedé barvy.  

 Stavba je navržena jako bezbariérová. Hotel je vybaven výtahy a pokoji pro 

bezbariérové použití. Součástí stavby je na každém patře jeden bezbariérový pokoj 

určený pro vozíčkáře. Stavba splňuje veškeré požadavky pro bezbariérový přístup 

pro stavby občanského vybavení dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení, oslunění 

 

Novostavba hotelu je počítána na zhruba 20 zaměstnanců a kapacitu 78 lůžek. 

Velikost zastavěné plochy je 1848 m2, velikost užitné plochy 1.PP 1848 m2 , 

velikost užitné plochy 1.NP 1558 m2 , velikost užitné plochy 2.NP 1154 m2, 

velikost užitné plochy 3.NP 1154 m2 ,velikost celkové užitné plochy 7562 m2 a 

obestavěný prostor 25 156 m3. Plocha stavebního pozemku na parcelách č. 

46/1,46/2,46/7 je celkem 2550 m2. Zastavěná plocha tedy činí 73,92% z celkového 

území. Zbylých 26,08 % tvoří zpevněné plochy 120,8 m2 (8,25%) a zbytek zeleň 

374 m2 (17,83%). 

Umístění objetu na stavební parcelu je podřízeno tvaru náměstí, terénním 

charakteristikám a orientaci ke světovým stranám. Pohybu slunečních paprsků 

bylo podřízeno uspořádání vnitřních dispozic. Proto jsou všechny velké pokoje a 

obytné místnosti situovány na jihovýchodní stranu objektu. Naopak provoz a 

zázemí se nachází na severozápadní straně objektu. Všechny obytné místnosti jsou 

vybaveny otevíravými okny, tím je zaručeno dostatečné zajištění hygienických 

požadavků z hlediska denního oslunění a větrání.  
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c) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

c1)  Příprava území a územní práce 

 

Před vlastním zahájením prací se objekt Hotelu vytyčí. Vlastní zemní práce 

jsou zahájeny skrývkou ornice do hloubky minimálně 20 cm po celé zastavěné 

ploše  včetně rozšíření základové desky. Ornice se deponuje na vhodném místě k 

závěrečnému odhumusování ploch upraveného terénu po provedené výstavbě 

novostavbě hotelu. Vytěžená zemina ze základové desky se ponechá na staveništi 

pro pozdější zásypy a násypy. Přebytky zeminy vytěžené při výkopech budou 

umístěny do sběrných dvorů. Upravená úroveň terénu celé parcely je dle projektu 

terénních úprav 205 m.n. Výkopové práce budou prováděny strojně a poté 

dočištěny ručně tak, aby bylo docíleno souladu jednotlivé rozměrů a hloubek v 

projektové dokumentaci základových konstrukcí. Výkop bude nutno chránit před 

zaplavením v případě výskytu dešťové vody stékající po terénu. pokud dojde k 

zaplavování staveniště vlivem intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem 

z šachty připravené na dně výkopu. V případě zjištění inženýrského geologa, že 

těžená zemina je nevhodná k následným zásypům, v průběhu výkopu, bude pro 

zasypávaní použit náhradní materiál, který bude zajištěn dodavatelem v jehož 

možnostech bude schopnost dosáhnout předepsaných limitů zhutnění a ulehlosti.  

 

c2)  Základy 

 

Založení objektu bude provedeno v nezámrzné hloubce pomocí základové 

desky. Základová deska bude uložena v hloubce 7350 mm pod úrovní ±0,000, 

která je rovna roviny podlahy v 1.NP. Deska bude tvořena železobetonem 

s pevností C20/25 – XC2 o tloušťce 600 mm, vyztužena sítí KARI AQ60 s oky 

150 x 150 mm. Do základů budou uloženy zemnící pásky a výztuž dle statického 

výpočtu. Základovou konstrukcí budou procházet prostupy rozvodů kanalizace, 

které budou náležitě zaizolovány v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot.  

Základová deska bude uložena na 50 mm vrstvě podkladního betonu. Z důvodu 

poměrně velké hloubky založení bude instalována drenáž pomocí trubek o tloušťce 
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150 mm, která zabraňuje hromadění vody pod základovou konstrukcí. Tato voda 

bude pomocí drenážních trubek odváděna mimo objekt a bude napojena na 

dešťovou kanalizaci. Spodní stavba bude izolována povlakovou hydroizolací 

tvořenou hydroizolačním souvrstvím z pásl SKLOBIT a BITAGIT, které splní 

požadavek ochrany proti nízkému radonovému riziku a jako ochrana hydroizolace 

bude použita nopová fólie. V místě umístění hydroizolace se počítá se střetem s 

tlakovou podzemní vodou, izolace bude plnit funkci proti vzlínající zemní vlhkosti 

a protiradonovou. 

 

c3)  Svislé nosné konstrukce 

 

 Hotel je vystavěn na systému který kombinací železobetonového skeletu a 

nosných zdí. Použité zdivo je ze systému POROTHERM Profi DRYFIX 

(obvodové zdivo 300 mm, vnitřní stěny 200 mm příčky 150mm a 100mm) 

vyzdívaných na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX, zateplení objektu bude 

zajištěno kontaktní tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl.150mm s 

povrchovou úpravou - omítka Baumit. Skladby vnějších a vnitřních nosných 

konstrukcí jsou detailně popsány v příloze Výpis skladeb. Všechny obvodové 

konstrukce byly posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011. 

 Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami uloženými na 

železobetonových průvlacích. Nad otvory oken a dveří je užito překladů systému 

POROTHERM. Podlahy v 1.nadzemním podlaží tvořeny keramickou dlažbou 

společnosti Rako, Marmoleem firmy WALTON, plovoucí podlahou, tepelná 

izolace v podlahách je z tepelně-izolačních desek z extrudovaného polystyrenu 

URSA XPS HR-L. Základy jsou z betonu C16/20. Objekt je zastřešen plochou 

střechou řečenou metodou různých spádů a pokrytou střešní krytinou. Veškeré 

výrobky a prvky jsou podrobněji popsány ve Výkresech skladeb, dřevěných, 

klempířských a zámečnických výrobku a dále ve výkresech Výpisu oken a dveří. 

  

c4)  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Základovou vodorovnou nosnou konstrukcí, která bude uložena na terénu a je 

železobetonová se blíže zabývá kapitola d2) Základy.  
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 Stropy v celém objektu jsou provedeny jako železobetonová monolitická deska 

která bude křížem vyztužená. Bližší informace se nachází v příloze ve výkresu  

stropů. Skladby podlah jsou detailně popsané v příloze Výpis skladeb. 

 

c5)  Schodiště 

 

V objektu se nachází celkem dvě schodiště, hlavní a služební. Obě schodiště 

sou železobetonové monolitické. V práci je řešeno pouze schodiště hlavní, jehož 

velikost a výška se mění s výškami jednotlivých pater. Rozměry v 2. a 1.PP jsou 

20 x 170 x 290 x 1150 mm, v 1.NP 24 x 175 x 280 x 1150 mm a v 2.NP 18 x 172 

x 286 x 1150 mm (počet. výška, hloubka, šířka). Schodiště je opatřeno ocelovým 

zábradlím viz. výpis zámečnických výrobků. 

 

c6)  Nosné konstrukce střešních plášťů 

 

Střecha novostavby hotelu je i ovlivněna okolní zástavbou, která má převážně 

střechy ploché. Střecha je tedy plochá s odvodněním řešeným metodou různých 

spádů do střešních vpustí, které ústí dovnitř dispozice objektu. Nosnou konstrukci 

tvoří železobetonová monolitická deska o mocnosti 250 mm, která bude křížem 

vyztužená. Konstrukce střechy je patrná z výkresové dokumentace. Konstrukce 

střechy je zateplená, přesná skladba viz Výpis skladeb. 

 

c7)  Skladby střešních plášťů 

 

Skladba střešního pláště je detailně rozepsaná ve Výpisu skladeb. Na střešním 

plášti se vyskytují větrací komínky, vpusti a hromosvodová soustava. Všechny tyto 

prvky jsou podrobně vypsány a specifikovány ve výpisech prvků a výrobků. 

 

c8)  Půdní prostor 

 

Objekt nedisponuje půdním prostorem. 
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c9)  Komíny 

 

 Vytápění objektu je řešeno pomocí napojení na veřejný výhřevný systém, z 

toho důvodu na objektu není potřeba výhřevná jednotka a tedy ani komín. Na 

střešní rovině se nachází pouze větrací kanálek pro odvětrání kanalizace. 

 

c10) Příčky 

 

Vnitřní příčky jsou navrženy ze systému POROTHERM Profi DRYFIX  s 

použitými překlady systému POROTHERM Překlad 7.  

 

c11) Překlady 

 

 Na celém objektu jsou použity překlady systému POROTHERM Překlad 7. 

Byl zvoleny nejen z důvodu dodržení technologie systámového zdiva 

POROTHERM, ale i z toho důvodu, že tyto prvky dosahují skvělých tepelně 

technických i statických vlastností. Jejich skladby jsou rozepsány v tabulkách 

překladů v jednotlivých výkresech půdorysů.   

 

c12) Podhledy 

 

 Podhledy jsou u stavby hotelu řešeny jako úkryt pro vedení instalace elektřin, 

osvětlení, kanalizace a vzduchotechniky. Zároveň do nich budou instalovány 

světla. Podhled bude zavěš na stropní konstrukci. Podhled se skládá ze SDK desky 

KNAUF RIGIPS MA (DF) připevněné na dvouúrovňový ocelový rošt. Nad roštem 

bude vláknitá izolace tl. 60 mm. Z vnitřní strany bude SDK podhled opatřen 

malbou. 

  

c13) Podlahy 

 Podlaha reaguje na účel místnosti a tomu i odpovídá i specifikace nášlapné 

vrstvy. Přesné skladby viz Výpis skladeb. 
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c14) Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace 

 

Tepelná izolace fasády objektu je řešena kontaktním systémem zateplení 

objektu pěnovým polystyrenem o tl.150mm s povrchovou úpravou - omítka 

Baumit. Zateplení garážových prostor je řešeno rovněž kontaktně, zde je ale užito 

kamenné minerální vlny ROCKWOOL pro její dobré požární vlastnosti. V 

podlahách obytných místností jsou jako kročejová izolace použity desky Steprock 

HD, která jsou příčně uloženy.  

 

c15) Omítky 

 

V exteriéru je užita silikátová fasádní omítky Baumit s povrchovou úpravou, 

která je tvořena exteriérovým nátěrem PRIMALEX. 

V interiéru je užita cementová omítky Baumit s povrchovou úpravou, která je 

tvořena interiérovým nátěrem PRIMALEX. 

 

c16) Obklady 

 

V umývárnách WC, WC zaměstnanců, šaten, koupelen, kuchyně a skladech, 

budou provedeny obklady do výšky zárubně (cca 2,10 m). Ostění oken stěn s 

keramickým obkladem bude rovněž obloženo. Úprava povrchu bude řešena v 

souladu s technologickým předpisem výrobce. 

Terasa je tvořena fošnami z modřínového dřeva o rozměrech 170 x 60 mm, 

připevněnými k dřevěnému roštu uloženého na nosné konstrukci.  

 

c17) Truhlářské výrobky 

 

 Tato stavba se nevyznačuje velkým množstvím truhlářských výrobků, kromě 

některých interiérových dveří ALBO ELEGANCE, deska dýhovaná - ořech, jsou 

zbylé otvory vyplněny hliníkovými dveřmi nebo okny. Součástí všech dveří je i 

ocelová lisovaná zárubeň, kliky a zámky. Všechny dveře a jejich specifika jsou 

obsaženy v příloze Výpis dveří. 
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c18) Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou provedeny z plechu  titanzinku (TiZn) o tloušťce 0,8 

mm dle ČSN 73 3610. Detailní specifikace jednotlivých výrobků je uvedena 

v příloze. Dále se sem mohou počítat veškerá okna a dveře z hliníkových profilů 

viz výpisy oken a dveří. Okna mají tato specifika Hliníkové okno OTHERM 

METALIC EXCLUSIVE, tříkomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným 

mostem. Okno je standardně vybaveno mikroventilací. , otevírání sklopné, 

jednokřídlové, kování celoobvodové, provedení hliník, barva RAL Design RAL 

040 30 05 tmavě šedá, venkovní  parapet součástí dodávky  okna (viz. klemp.výr.), 

vnitřní parapet součástí dodávky okna - provedení dub, barva bílá, zasklení 

izolačním  trojsklem se speciálním pěnovým  podkladem pod zasklením o složení 

skel 4/18/4/18/4, plněno kryptonem, meziskelní rámeček (nerez), U=0,5  W/m²K, 

izolační fólie HEAT MIRROR, okenní kliky jsou součástí dodávky. Dveře se 

vyznačují těmito rysy - Hliníkové vnitřní dveře OTHERM METALIC 

EXCLUSIVE 1880x1970mm (velikost prvku 1880X2400mm) s vrchním a bočním 

světlíkem světlíkem z hliníkového profilu, otočné, dvoukřídlé, otvíravé dovnitř, 

barva rámu tmavě šedá, celoprosklené, tříkomorový hliníkový dveřní systém, 

hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, kdy prostřední komora rámu i 

křídla je vyplněna izolačními pěnovými profily, součinitel prostupu tepla rámem u 

okna Uf = 1,4 W / m2 K, součinitel prostupu tepla rámem pro dveře Uf = 1,8 W / 

m2 K Standardně osazován izolačním trojsklem a pro zvýšení tepelných úspor je 

pod sklo umístěna speciální pěnová izolace zasklení. Klika chrom, tříbodový 

zámek, ocelová zárubeň je součástí dodávky, bezprahové. 

 

c19) Zámečnické výrobky 

 

Příloha Výpis zámečnických výrobků řeší detailně specifikace jednotlivých 

výrobků. Konkrétně se jedná o tyto výrobky - hromosvod (jímací tyč, ocelové 

lano), zábradlí (exteriérové, interiérové). 
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c20) Malby a nátěry 

 

Celková specifikace maleb a nátěrů bude stanovena v průběhu výstavby 

novostavby hotelu stavebníkem. Truhlářské výrobky jako například terasa z 

modřínových latí bude vhodně ošetřena dle pokynů výrobce. 

 

c21) Venkovní úpravy 

 

Vzhledem k tomu že terénní charakteristiky daného místa jsou celkem 

problematické je nutné provést vyhloubení základů do potřebné hloubky. Toto 

bude provedeno v souladu se všemi platnými předpisy a normami. Sejme se ornice 

v potřebné hloubce následně dojde k samotným výkopovým pracím. Výkopy se 

budou provádět strojně a následné úpravy ručně. Sejmutá ornice bude deponovaná 

na přilehlém pozemku stavebníka. Vykopaný terén se použije zpět na zasypání, 

přebytečný materiál se odveze na tomuto účelu danou skládku. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti 

 

Objekt je vytápěn. Vytápění je řešeno instalací převážně podlahových konvektorů 

a deskových radiátorů. Zdrojem tepla je napojení se na veřejnou teplovodní soustavu. 

Větrání je zajištěno instalovanou klimatizací. Zdroj teplé vody zajistí připojení na 

veřejný horkovod. 

Skladby konstrukcí novostavby hotelu byly navrženy tak, aby byly splněny 

veškeré požadavky na Tepelnou techniku. Skladby obvodové stěny, střešního pláště a 

podlahy na terénu jsou uvedeny v příloze. 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

 

 

e) Způsob založení 

 

Před vlastním zahájením prací se objekt Hotelu vytyčí. Vlastní zemní práce jsou 

zahájeny skrývkou ornice do hloubky minimálně 20 cm po celé zastavěné ploše  

včetně rozšíření základové desky. Ornice se deponuje na vhodném místě k 

závěrečnému odhumusování ploch upraveného terénu po provedené výstavbě 
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novostavbě hotelu. Vytěžená zemina ze základové desky se ponechá na staveništi pro 

pozdější zásypy a násypy. Přebytky zeminy vytěžené při výkopech budou umístěny do 

sběrných dvorů. Upravená úroveň terénu celé parcely je dle projektu terénních úprav 

205 m.n. Výkopové práce budou prováděny strojně a poté dočištěny ručně tak, aby 

bylo docíleno souladu jednotlivé rozměrů a hloubek v projektové dokumentaci 

základových konstrukcí. Výkop bude nutno chránit před zaplavením v případě výskytu 

dešťové vody stékající po terénu. pokud dojde k zaplavování staveniště vlivem 

intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně 

výkopu. V případě zjištění inženýrského geologa, že těžená zemina je nevhodná k 

následným zásypům, v průběhu výkopu, bude pro zasypávaní použit náhradní 

materiál, který bude zajištěn dodavatelem v jehož možnostech bude schopnost 

dosáhnout předepsaných limitů zhutnění a ulehlosti. Založení objektu bude provedeno 

v nezámrzné hloubce pomocí základové desky. Základová deska bude uložena v 

hloubce 7 350 mm pod úrovní ±0,000, která je rovna roviny podlahy v 1.NP. Deska 

bude tvořena železobetonem s pevností C20/25 – XC2 o tloušťce 600 mm, vyztužena 

sítí KARI AQ60 s oky 150 x 150 mm. Do základů budou uloženy zemnící pásky a 

výztuž dle statického výpočtu. Základovou konstrukcí budou procházet prostupy 

rozvodů kanalizace, které budou náležitě zaizolovány v průběhu výstavby proti 

proniknutí nečistot.  

Základová deska bude uložena na 50 mm vrstvě podkladního betonu. Z důvodu 

poměrně velké hloubky založení bude instalována drenáž pomocí trubek o tloušťce 

150 mm, která zabraňuje hromadění vody pod základovou konstrukcí. Tato voda bude 

pomocí drenážních trubek odváděna mimo objekt a bude napojena na dešťovou 

kanalizaci. Spodní stavba bude izolována povlakovou hydroizolací tvořenou 

hydroizolačním souvrstvím z pásl SKLOBIT a BITAGIT, které splní požadavek 

ochrany proti nízkému radonovému riziku a jako ochrana hydroizolace bude použita 

nopová fólie. V místě umístění hydroizolace se počítá se střetem s tlakovou podzemní 

vodou, izolace bude plnit funkci proti vzlínající zemní vlhkosti a protiradonovou. 

  

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Objekt by neměl mít většího negativního vlivu na životní prostředí. Odpadní 

splaškové vody budou napojeny na kanalizační řád obce. Vytápění je řešeno instalací 
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převážně podlahových konvektorů a deskových radiátorů. Zdrojem tepla je napojení se 

na veřejnou teplovodní soustavu. Větrání je zajištěno instalovanou klimatizací. Zdroj 

teplé vody zajistí připojení na veřejný horkovod. Samotný provoz v novostavbě 

nebude vytvářet žádné zdroje hluku, škodlivin a nečistot. Hlukové emise navrženého 

objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně 

nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 

hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 

Sb. O ochraně veřejného zdraví.   Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené 

na tento druh stavby. 

   Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Objekt 

nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 

381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady 

budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností 

nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v 

prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. 

Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. U objektu 

nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 

zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

 

g) Dopravní řešení 

 

Na stavební pozemku bude zřízena příjezdová komunikace, která povede do 

dvoupatrových podzemních garáží. Bude napojena kruhovým objezdem na silnici III. 

třídy Keltičkova. Stavební parcela je napojena na dopravní infrastrukturu silnicí III. 

třídy ulice Keltičkova, která je vedena silnici I. třídy Frýdeckou. U stavby hotelu  bude 

zřízeno parkování v dvoupatrových podzemních garážích, ke kterým vede příjezdová 

komunikace. 

 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

 

Nebyly navrženy žádné změny spojené s touto problematikou, jelikož stavební 

parcela nespadá do záplavového území, území s hrozícím výskytem sesuvu půdy a je 
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zde nízké riziko radonového záření. Výjimku tvoří fakt že území je poddolované a je 

zde určité riziko seizmicity, proto je objekt založen na základové železobetonové 

desce tloušťky 600 mm a rozdělen dilatací. 

 

i) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při zpracování stavby montážních prací se bude striktně dodržovat ustanovení č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Důraz se pak bude klást na práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni účastníci výstavby budou profesně 

proškoleni a budou způsobilý k zadané práci. Zároveň musejí být účastníci výstavby 

seznámeni s předpisy ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na stavební 

parcelu bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Veškeré práce budou v souladu s 

platnými zákony a vyhláškami platné v ČR. Jsou to vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31. července 1990 o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 48/1982 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Dále předpisy: § 9 vyhl. ČÚBP č. 48/1982, která se 

týká bezpečnosti práce na pracovištích po dobu výstavby a po dobu užívání stavby. 

Dále vyhl. č. 131/98 Sb., 132/98 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. skládající se z 

prováděcích vyhlášek, vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 

48/1992. Všichni účastníci stavby musí být proškoleni o BOZP a používat ochranné a 

pracovní  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není předmětem bakalářské práce 
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E Dokladová část 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Není předmětem bakalářské práce 

  

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

 Není předmětem bakalářské práce 
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5. Závěr 

       Cílem této práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby 

objektu novostavby hotelu INDUSTRIAL. Základním podkladovým materiálem pro 

vypracování této práce byla urbanistická studie, vytvořená na základě návrhu v 

předmětu Ateliérová tvorba III, na který pak navazoval předmět Ateliérová tvorba IV, 

kde byla vytvořena studie daného objektu hotelu, která byla následně detailněji řešena 

v předmětu Ateliérová tvorba Va, kde dospěla do fáze dokumentace pro stavební 

povolení. Zadáním práce bylo vytvořit objekt, který bude vhodně architektonicky 

zapadat do daného prostředí, bude vyhovovat náročnému terénnímu charakteru 

vybrané lokality a bude splňovat veškeré požadavky, spojené s provozem dané 

typologie stavby.  

 

      Při zpracování této práce jsem se snažil využít veškerých nabytých znalostí a 

dovedností, které jsem získal během mého dosavadního studia na VŠB - TU Ostrava. 

Zároveň s touto prácí jsem obdržel další cenné zkušenosti a znalosti zejména díky 

velmi hodnotným konzultacím s odborníky z oboru. Musím konstatovat, že až na 

konkrétních zadáních a problémech jsem skutečně začal chápat prolnutí architektury 

se stavebnictvím a důležitost těchto dvou oborů, které pro mě odteď budou znamenat 

jeden celek. 
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Příloha č.1 - Tepelně technické posouzení 

 

     a, Posouzení obvodové stěny 
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    b,  Posouzení ploché střechy 
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     c,  Posouzené podlahy nad větraným prostorem 
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     d,  Posouzení podlahy v interiéru 
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8. Technické listy 
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