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ANOTACE 

Mach, Ondřej. Hotel Luis. Ostrava, 2014. 46 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 226. Vedoucí práce Ing. Arch Dušan Rosypal 

 Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním části projektové dokumentace stavby 

hotelu jako součásti lázeňského komplexu v katastrálním území obce Ostrava. Jako podklad 

bakalářské práce sloužil urbanistický návrh areálu Jeremenko, vytvořený v Ateliérové tvorbě 

III a IV. 

 Cílem bylo navrhnout areál využívající teplou důlní vodu, kterou je nutné odčerpávat, 

aby nedošlo k zatopení Ostravsko-karvinských dolů. Tato důlní voda má svým složením 

blahodárné účinky na lidský organismus. Proto bylo myšlenkou tuto vodu využít pro lázeňské 

účely, sportovní aktivity a ubytování. 

 

ANNOTATION 

Mach, Ondřej. Hotel Luis. Ostrava, 2014. 46 s. Bachelor Thesis. VŠB – Technical university 

of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Architecture Department 226. Head of the thesis 

Ing. Arch Dušan Rosypal 

Part of project documentation for hotel construction which is supposed to be a member of spa 

complex in Ostrava city is subject of this bachelor thesis. Urban study designed in subject 

Ateliérová tvorba III and IV has been used as a base part for this work. 

 Design of spa complex with warm underground mine water utilization is main aim of 

this work. This water must be sucked from underground to avoid OKD mines from being 

flooded. This hutch water has positive impact on human body due to specific chemical 

composition. So using it for spa purpose, sports activity and accommodation seems to be good 

idea. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

  

APP ataktický polypropylen (materiál asfaltového pásu)  

C20/25  označení pevnostní třídy betonu  

ČOV  čistírna odpadních vod  

ČSN  české technické normy  

EZS  elektronický zabezpečovací systém  

GPS  Global Positioning System (globální polohový systém)  

GW štěrk dobře zrněný  

ZTP osoba zvlášť těžce postižená 

Kč korun českých  

MPa  megapascal (odvozená jednotka pevnosti)  

NP nadzemní podlaží  

PP podzemní podlaží  

Sb.  sbírky  

TI  tepelná izolace  

W/m
2
K  jednotka součinitele prostupu tepla U  

č.  číslo  

dB  decibel (jednotka intenzity zvuku)  

kPa  kilopascal (odvozená jednotka pevnosti)  
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m  metr (základní délková jednotka)  

m n. m. metrů nad mořem  

m
2
 metr čtvereční (základní plošná jednotka)  

m
3
 metr krychlový (základní objemová jednotka)  

mm milimetr (odvozená délková jednotka)  

nn nízké napětí  

tis. tisíc  

tzv. takzvaný  



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ...................................................................................................................... 11 

2 ŘEŠENÁ OBLAST ................................................................................................. 12 

3 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA ..................................................................................... 13 

3.1 Identifikační údaje stavby ........................................................................................ 13 

3.2 Seznam vstupních podkladů .................................................................................... 13 

3.3 Údaje o území .......................................................................................................... 14 

3.4 Údaje o stavbě .......................................................................................................... 15 

4 B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ........................................................... 17 

4.1 Členění stavby ......................................................................................................... 17 

4.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení ...................................... 17 

4.2.1 Zhodnocení staveniště ............................................................................................. 17 

4.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby a okolí .............................................. 18 

4.2.3 Zásady technického řešení ....................................................................................... 19 

4.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu a její řešení ................... 24 

4.2.5 Vliv stavby na životní prostředí, okolní pozemky a stavby, řešení jejich ochrany . 25 

4.2.6 Průzkumy a měření .................................................................................................. 27 

4.2.7 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém ........................................................................................................ 28 

4.2.8 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty, technologické a 

provozní soubory ..................................................................................................... 28 

4.2.9 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ................................................. 28 

4.3 Mechanická odolnost a stabilita ............................................................................... 29 

4.4 Požární bezpečnost .................................................................................................. 29 

4.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ........................................................ 29 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

4.6 Bezpečnost při užívání ............................................................................................. 29 

4.7 Ochrana proti hluku ................................................................................................. 29 

4.8 Úspora energií a tepla .............................................................................................. 30 

4.9 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace ................................................................................................................... 30 

4.10 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ...................................... 30 

4.11 Ochranná a bezpečnostní pásma .............................................................................. 30 

4.12 Ochrana obyvatelstva ............................................................................................... 30 

4.13 Inženýrské stavby .................................................................................................... 31 

4.13.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod ........................................ 31 

4.13.2 Zásobování vodou .................................................................................................... 31 

4.13.3 Zásobování elektrickou energií ................................................................................ 31 

4.13.4 Příjezd a přístup ....................................................................................................... 31 

4.13.5 Terénní a sadové úpravy .......................................................................................... 31 

4.13.6 Elektronická komunikace ........................................................................................ 32 

4.13.7 Vytápění budovy ...................................................................................................... 32 

4.13.8 Vzduchotechnika ..................................................................................................... 32 

5 C – SITUAČNÍ VÝKRESY .................................................................................... 33 

5.1 Architektonická situace ........................................................................................... 33 

5.2 Koordinační situace ................................................................................................. 33 

6 D – DOKUMENTACE STAVBY ........................................................................... 34 

6.1 Architektonické a stavebně technické řešení ........................................................... 34 

6.1.1 Účel objektu ............................................................................................................. 34 

6.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace ............................................................... 34 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

6.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění .................................................................................................. 35 

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

a jeho požadovanou životnost .................................................................................. 35 

6.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů ...................... 35 

6.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky hydrogeologického a inženýrsko - 

geologického průzkumu ........................................................................................... 36 

6.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků ...................................................................................................................... 36 

6.1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

 ................................................................................................................................. 36 

6.1.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu ............................................................ 36 

6.1.10 Výkresová část ......................................................................................................... 37 

6.2 Stavebně konstrukční řešení .................................................................................... 38 

6.2.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby .................................................... 38 

6.2.2 Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky .................................................. 38 

6.2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné     

konstrukce ................................................................................................................ 38 

6.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických 

postupů ..................................................................................................................... 38 

6.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby ..................................................................... 38 

6.2.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů ............................................................................................................... 39 

6.2.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ..................................................... 39 

6.2.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software .................................................................................................................... 39 

6.2.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem .......................................... 39 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

6.2.10 Výkresová část ......................................................................................................... 39 

6.2.11 Statické posouzení ................................................................................................... 39 

6.2.12 Požárně bezpečnostní řešení .................................................................................... 39 

6.2.13 Technika prostředí staveb ........................................................................................ 39 

7 E – DOKLADOVÁ ČÁST ...................................................................................... 40 

8 F – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ......................................................... 40 

9 ZÁVĚR .................................................................................................................... 41 

10 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ ..................................................................... 43 

10.1 Literatura .................................................................................................................. 43 

10.2 Internetové zdroje .................................................................................................... 43 

11 ZDROJE OBRAZOVÝCH PŘÍLOH ...................................................................... 44 

 



 

11 

 

1 ÚVOD 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování části projektové dokumentace 

určené pro stavební povolení. Této úrovni předcházely studie vytvořené v předmětu 

Ateliérová tvorba III a IV. Jako oblast k řešení nám bylo zadáno území okolo Vodní jámy 

Jeremenko, kde hlavním cílem bylo využít přebytek důlní vody, která má teplotu okolo 30°C 

a má díky svému složení blahodárné účinky na lidský organismus. Vznikl tak návrh 

lázeňského komplexu, sportovního areálu a budov určených k ubytování. Tato dokumentace 

se pak blíže věnuje objektu sloužícího k ubytování. 

Tato práce se skládá ze dvou základních částí textové a grafické. 

Textová část je členěna do několika kapitol, kde je nastíněná podstata návrhu, průvodní a 

technická zpráva dána vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb, o dokumentaci 

staveb a jsou tedy pro všechny projektové dokumentace povinné a jednotné.  

V grafické části se nachází výkresová dokumentace pro provádění stavby tohoto objektu 

a jsou zde přiloženy výpisy výplní otvorů. 
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2  ŘEŠENÁ OBLAST 

Řešená oblast Areálu Jeremenko je se nachází v Moravskoslezském kraji v části města 

Ostravy – Vítkovice. Předmětem řešení bylo využití přebytků důlní vody, která má teplotu 

okolo 30°C a má díky jejímu složení a teplotě blahodárné účinky na lidský organismus. 

Vznikl tak návrh lázeňského komplexu, sportovního areálu a budov určených k ubytování. 

Areál je rozdělen na 5 částí (lázeňství, sportovní část, podnikatelská část, živnostenská část a 

technologický park, který tvoří těžiště území). Areál se nachází přímo ve městě Ostrava a je 

tedy dobře dostupný i městskou hromadnou dopravou. Do vlastního areálu jsou plánovány 3 

hlavní přístupové komunikace, poblíž nich by se nacházela parkoviště s dostatečným počtem 

parkovacích míst. Dále je také plánováno vybudování několika pěších zón, chodníků. 

Plánována je také výsadba nové zeleně a vybudování dětských atrakcí, které budou sloužit 

k venkovnímu odpočinku návštěvníků lázeňského komplexu. Velký důraz byl kladen na 

vzájemné propojení všech částí areálu, navázání na okolní zástavbu a zohlednění významu 

kulturních památek, které se v areálu nachází. 

 

Obrázek 1 – Znázornění dolů v Moravskoslezském kraji 
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3 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

3.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Hotel Luis 

Místo stavby: kraj Moravskoslezský 

 katastrální území Ostrava, Vítkovice 

  

Charakteristika stavby: Novostavba hotelu 

Investor: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 17. listopadu 15/2172 

 708 33 Ostrava 

Projektant: Ondřej Mach 

 Prchalov 91 

 742 58 Příbor 

Vedoucí projektu: Ing. Arch. Dušan Rosypal 

Konzultant: Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

 

3.2 Seznam vstupních podkladů 

Urbanistická studie areálu Jeremenko 

Architektonická studie hotelu jako součást areálu Jeremenko 
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Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu 

Průzkumné práce 

Zaměření pozemku 

Mapové podklady 

 

3.3 Údaje o území 

Řešení areálu je v souladu s územním plánem daného území. 

V současnosti se na pozemku nalézá statní podnik Diamo a jíné soukromé firmy. Státní 

podnik Diamo zajišťuje odčerpávání důlní vody, aby nedošlo k zaplavení karvinských dolů. 

Po skončení činností v karvinských dolech, skončí i povinnost podniku Diamo tuto vodu 

odčerpávat. 

Při průzkumech zde prováděných byly na pozemku zjištěny podzemní stavby. Jejich 

vliv na stavby pozemní byl posouzen vzhledem k umístění ve značné hloubce jako 

nevýznamný. 

U všech parcel, komunikací a parcel vymezené pro zařízení staveniště je předpokládané 

budoucí vlastnictví investora 

Podle předběžného geologického posudku jsou parcely štěrkohlinitého charakteru 

zařazené do skupiny GW s pevnosti 500 kPa. Podzemní voda se nachází 4 m pod terénem 

 a nepředpokládá se její větší vzestup, protože se v okolí nenachází žádna vodoteč  

a samostatná konstrukce tedy nebude podzemní vodou ohrožena.  

Radonový průzkum ukázal, že v okolí je riziko výskytu radonu nízké, jedná se o oblast 

seizmicky neaktivní, ležící mimo záplavová území, proto nebylo nutné provádět jakákoliv 

opatření. 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

15 

 

 

Navržené pozemky k umístění stavby: 

Obec: Ostrava 

Katastrální území: Ostrava 

Parcelní č.: 298/67,298/72 a část pozemku 278/71 

Druh pozemku podle katastru nemovitosti: lehký průmysl a občanská vybavenost 

 

3.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Na parcele je plánovaná novostavba hotelu sloužící k ubytování lázeňských hostů. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako ubytovací zařízení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

jedná se o stavbu trvalou 

d) údaje o stavbě podle jiných právních předpisů 

Parcely určené pro výstavbu hotelu se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, 

nejedná se o zvláštně chráněné území 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.  
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Bezbariérové užívání stavby je řešeno dodržením vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vstup do objektu je zajištěn bezbariérovým chodníkem. 

Objekt je vybaven evakuačním výtahem zajišťující dopravu osob ZTP. 

Ve všech podlažích (2. NP až 6.NP) je navržen pokoj pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  Koupelna bude vybavena speciálně určenou záchodovou mísou, 

umyvadlem, sprchovým kotem bez vaničky.  Po stranách budou opatřeny zevnitř vodorovným 

madlem. 

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

právních předpisů 

Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

je vypracována v souladu s požadavky dotčených státních orgánů a organizací. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky nejsou známy. 

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

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

Návrh vychází s urbanistického řešení celého areálu. Jedná se o budovu o 6 NP s 

využitím jako hotel typu Bed and Breakfast. Předpokládaná kapacita hotelu cca 90 lůžek.   

Stavba hotelu se nijak neváže na ostatní budovy. Realizaci objektu je však možné 

provést až po vybudování areálu, infrastruktury aj. podle urbanistické studie.  

zastavěná plocha činí 1800 m
2
  

obestavěný prostor činí 3250 m
3
 

celková užitná plocha činí 648 m
2 

maximální výška objektu 21,6m = 253,6 m n.m. 
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ubytovací kapacita: 90 hostů + 9 osob personálu 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby) 

Podle běžných časových plánů je doba realizace odhadnuta na 22 měsíců. 

Předpokládaný začátek stavby je květen 2015. 

 

4 B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1 Členění stavby 

Vzhledem k velké výškové úrovni okolní zástavby byl vytvořen objekt o 6 NP., tak aby 

je co nejlépe doplňoval a byl zároveň pomyslnou bránou do nového areálu.  

 

Obrázek 2 – začlenění stavby do areálu 

4.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

4.2.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek určený k realizaci stavby se nachází v oblasti Vítkovic ve městě Ostrava.  

V současnosti se na pozemku nalézá statní podnik Diamo a jiné soukromé firmy. Státní 

podnik Diamo zajišťuje odčerpávání důlní vody, aby nedošlo k zaplavení karvinských dolů. 
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Po skončení činností v karvinských dolech, skončí i povinnost podniku Diamo tuto vodu 

odčerpávat. 

Při průzkumech zde prováděných byly na pozemku zjištěny podzemní stavby, které 

však nemají vliv na stavby pozemní. 

U všech parcel, komunikací a parcel vymezených pro zařízení staveniště je 

předpokládané budoucí vlastnictví investora. 

Bude předpokládáno, že přístup na staveniště bude možný po vybudování areálu a jeho 

infrastruktury. Dodavatel dále pak vypracuje podrobný plán zařízení staveniště, tak aby 

nedošlo k porušení cizího majetku. 

Pozemek nemá žádná omezení z hlediska ochranných pásem. V areálu se nachází dvě 

kulturní památky, těch se ale projekt samostatného hotelu netýká. 

4.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby a okolí 

Areál Jeremenko je plánován v části města Ostravy – Vítkovice. Areál je rozdělen na 5 

částí (lázeňskou část, sportovní část, podnikatelskou část, část živnostenskou a technologický 

park, který tvoří těžiště území). Do areálu jsou plánovány 3 hlavní přístupové komunikace, 

poblíž nich by se nacházela parkoviště s dostatečným počtem parkovacích míst. Dále je také 

plánováno vybudování mnoha pěších zón, chodníků výsadby nové zeleně a atrakcí. Velký 

důraz byl kladen na propojení všech částí areálu a také na okolní zástavbu. A zohlednění 

významu kulturních památek, které se v areálu nachází. Navrhovaná funkce je v souladu 

s územně plánovací dokumentací města. 
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Obrázek 3 - Urbanistický návrh areálu 

4.2.3 Zásady technického řešení 

Technické vybavení (vytápění, chlazení, elektrorozvody aj.) bylo navrženo tak, aby 

splňovalo hygienické a požární předpisy, a také aby zohlednilo ekonomickou a estetickou 

stránku. 

Při stavebních pracích budou dodržovány zásady pro BOZP  dané vyhláškou č. 

324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce. 

V následujících podtitulech budou popsány základní postupy a skladby pro bližší 

orientaci ve stavbě 

Zemní práce 

 Celému areálu musí předcházet demolice staré zástavby. Po vybudování obslužných 

komunikací bude objekt vytyčen na daných pozemcích pomocí laviček a označen výškovými 
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body. Strojně vykopané spáry se dostatečně zapaží tak, aby nedošlo k sesutí zeminy, a dále 

pak v nejbližší době zabetonují. Úprava terénu bude nutná dovezenou zeminou. 

Základy 

 Hladina podzemní vody se nachází 4 m pod terénem, není předpokládán ani její 

vzestup, proto další opatření není nutné provádět. Založení stavby pod obvodovými stěnami, 

nosnými stěnami a schodištěm bylo navrženo pomocí betonových pásů s ocelovou výztuží 

10505. Základové pásy budou provedeny ze železobetonu C20/25. 

Svislé konstrukce 

 Svislá konstrukce je tvořena stěnovým systémem Porotherm. Obvodový plášť je pak 

proveden z cihel s hydrofobizovanou minerální vatou, proto dále není vyžadováno zateplení. 

Vnější konstrukce budou opatřeny exteriérovou omítkou a dále pak estetický povrch proveden 

podle pohledů v projektové dokumentaci. Vnitřní povrch svislých konstrukcí bude proveden 

interiérovou omítkou. Nosné stěny zároveň dělí hotelové pokoje, proto je zajištěna dostatečná 

zvuková izolace. 

Vlastnosti obvodového pláště Porotherm 42,5 T Profi 

Třída objemové hmotnosti [kg/m
3
] 650 

Hmotnost [kg/ks] cca 16,6 

Pevnost v tlaku P8 

Tloušťka zdiva [mm] 425 

Spotřeba [ks/m
2
] 16 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m
2
] 310 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] 48 

Požární odolnost REI 120 DP1 

Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m
2
K/W] 5,67 

Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] 0,075 

Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m
2
K] 0,17 
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 Nosné vnitřní stěny jsou navrženy z cihel Porotherm 300mm a povrch proveden 

z interiérové omítky. 

Příčky jsou navrženy z cihel Porotherm 115mm a povrch proveden z interiérové omítky. 

Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou řešeny systémem Porotherm. Překlady jsou tvořené přímo 

prvky od výrobce. Jako zalití je použit beton třídy C20/25. Celková tloušťka stropu pak měří 

250 mm. 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová neprovětrávaná plochá střecha. Voda 

je odvedena dovnitř dispozice skrz instalační jádra pomocí střešních svislých vpustí. Odvod 

vody je zajištěn minimálním spádem 3% a je řešen spádovými klíny. Skladba střešního pláště 

je navržena v klasickém pořadí, opatřena dostatečnou tepelnou izolací a chráněná 

hydroizolací. 

 

Obrázek 4 – Detail střešní vpusti 
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Podlahy 

 Povrchová úprava je navržena podle účelu místnosti i požadavkům na tepelnou a 

kročejovou pohodu. Do hotelových pokojů byl navržen odolný koberec a do společných 

místností, jídelny, chodeb, skladů, hygienických zázemí aj. pak keramická dlažba zajišťující 

dostatečné hygienické požadavky. 

Schodiště 

 Schodiště je řešené jako monolitická konstrukce ukotvená ve stropní konstrukci, na 

podestách, které jsou řešeny jako prostě uložená deska (viz. Projektová dokumentace)  

a opřena do konstrukce základů. Rozměr schodiště v 1.NP je rozdílný oproti schodištím 

v ostatních nadzemních podlažích, kvůli rozdílné konstrukční výšce 1.NP. Schodiště je dále 

pak opatřeno kovovým zábradlím ve výšce 1200mm. Povrch schodiště je upraven 

cementovou stěrkou a opatřen nátěrem proti opotřebování. 

Výplně otvorů 

 Výplně vnějších otvorů byly zvoleny v hliníkové úpravě a tvoří industriální charakter 

celého okolí s požadovaným prostupem tepla, kde mezní hodnota je stanovena  

na 1,1 W/m
2 
K. 

 Podrobnější rozpisy jednotlivých tvarů jsou popsány ve výpisu prvků. 

 

Obrázek 5- Napojení okna na zděný systém 
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Úprava vnitřních povrchů 

 Vnitřní povrchy jsou řešené vápenocementovou omítkou. V prostorách hygienicky 

náročných je navržena cementová stěrka opatřena transparentním omyvatelným nátěrem. 

Izolace proti vlhkosti 

 Proti zemní vlhkosti je stavba chráněná hydroizolací Foalbit AL S 40.  Okolí stavby je 

odvodněno drenážním systémem svedené k nejbližší dešťové kanalizaci (viz koordinační 

situace).  

Tepelná izolace 

Tepelná izolace je řešena ve speciálních cihlách Porotherm T Profi, kde přímo vyplňuje 

prostor mezi jednotlivými příčkami cihly 

 

Obrázek 6 – cihla Porotherm T Profi 
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Zvuková izolace 

 Mezi pokoji hotelů jsou navrženy cihly Porotherm tloušťky 300 mm, které splňují 

požadavky na neprůzvučnost mezi nimi. Vodorovné šíření hluku je zajištěné dostatečnou 

výškou stropní konstrukce a jejím oddělením od nášlapné vrstvy. Kročejová neprůzvučnost je 

zajištěna kobercovým povrchem ve všech hotelových pokojích.  

Klempířské výrobky 

 Jako materiál klempířských výrobků bude použit titan-zinek. Klempířské výrobky 

zahrnují oplechování atik a dalších prvků uvedených ve výpisu prvků. 

Hliníkové výrobky 

  Z hliníkových výrobků jsou navrženy okna s přerušeným tepelným mostem a 

venkovní dveře. Uvedeno ve výpisu výplní otvorů. 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky zahrnují zábradlí schodišť, úchyty a kotvící prvky uvedené ve 

výpisu prvků 

Truhlářské výrobky 

 Patří sem zde hlavně vnitřní dveře s bližšími informacemi ve výpisu výplní otvorů. 

 

4.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu a její řešení 

Přístup ke stavbě je po komunikacích navržených jako celek vycházející 

z urbanistického řešení daného území a předpokládá její realizaci. Napojení je pak myšlené 

z ulice Rudné. Projekt dále předpokládá napojení na vybudovanou technickou infrastrukturu, 

která vznikne při výstavbě celého komplexu.  

 Vnitřní rozvody nízkého napětí budou provedeny dle platných norem ČSN ve 

standardním materiálu a rozsahu. Součástí vybudovaných rozvodů budou i rozvody EZS, 

televizního signálu a internetové sítě. Velikost hlavního jističe je B32/3. 
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Napojení hotelu na veřejný vodovod bude realizováno pomocí vodovodní přípojky potrubím 

PE100, DN50.   

 Napojení odpadů bude provedeno do nově vybudované veřejné kanalizace, která bude 

zrealizována při výstavbě celého areálu. Přípojka bude řešena z trub DN 300, tak aby byl 

zajištěn dostatečný odtok. Bližší informace jsou obsaženy ve výkresové části.  

4.2.5 Vliv stavby na životní prostředí, okolní pozemky a stavby, řešení jejich ochrany 

Provedením stavebních prací nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí v těsném 

okolí a na sousedních pozemcích. Stavba bude mít částečně nepříznivý vliv na okolí po dobu 

výstavby zvýšenou hladinou hluku a vibrací a zvýšenou koncentrací prachu. Odpadní vody 

jsou svedené do veřejné kanalizace a dále do čistírny odpadních vod. Dešťová voda je 

svedena do dešťové kanalizace.  

 Při výstavbě objektu je třeba brát ohled na rušení nočního klidu, zajištěním nejmenší 

možné prašnosti a užívat přístupové komunikace tak, aby nedošlo k porušení jejich stavu. 

 Za vliv na životní prostředí během výstavby zodpovídá zhotovitel stavby s cílem 

minimalizovat negativní dopad na okolí. 

Zejména je třeba dbát na: 

 Ochranu vod před znečištěním produkty z ropy 

 Omezení hlučnosti při výstavbě 

 Snížení prašnosti  

 Minimalizovat znečistění ovzduší 

 Odstraňovat odpad ze stavby podle předepsaných předpisů 

Odstraňování odpadu vzniklého při realizaci objektu bude prováděno podle zákona  

o odpadech č. 185/2001 Sb, vyhláškou 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, zatřídí původce odpadů do „Kategorie odpadů“ a jejich upřesnění  

a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí obecního úřadu před zahájením 

stavebních prací. Při realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu 
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s katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP  

č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Stavební odpad bude tříděn dle zákona č. 185/2000 Sb., vyhlášky 381/01 Sb. 

Číslo Název Kategorie odpadu 

17 01 01 beton ostatní 

17 01 02 cihly ostatní 

17 01 03 tašky a keramika ostatní 

17 02 01 dřevo ostatní 

17 02 03 plasty ostatní 

17 03 02 asfalt bez obsahu dehtu ostatní 

17 04 05 železo a ocel ostatní 

17 04 11 kabely ostatní 

17 05 04 zemina ostatní 

17 06 04 jiné izolační materiály ostatní 

17 09 04 směsné stavební odpady ostatní 
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Z provozu stavby bude vznikat běžný odpad – papír, plasty. Sběr odpadu bude zajištěn 

pomocí nádob na odpad (označených dle druhu odpadu) s následným odvozem a likvidací 

firmou oprávněnou k takové činnosti 

4.2.6 Průzkumy a měření 

Podle předběžného geologického posudku jsou parcely štěrkohlinitého charakteru 

zařazené do skupiny GW s pevnosti 500 kPa. Podzemní voda se nachází 4m pod terénem a 

nepředpokládá se její větší vzestup, protože se v okolí nenachází žádna vodoteč a samostatná 

konstrukce tedy nebude podzemní vodou ohrožena.  

Jedna se o oblast seizmicky neaktivní, ležící mimo záplavová území proto nebylo nutné 

provádět jakákoliv opatření. 

Dále bylo zjištěno, že se na pozemku nevyskytuje žádná zeleň, která by se musela 

odstranit. 

Při radonovém měření se nezjistila žádná větší koncentrace, proto není třeba dalšího 

opatření 

 

Obrázek 7 – Geologická mapa 
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4.2.7 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Podklady pro vytyčení stavby se nacházejí v přílohách. 

4.2.8 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty, technologické 

a provozní soubory 

Celý návrh areálu obsahuje velké množství stavebních objektů, které jsou navzájem 

nezbytné. Pro řešený objekt jsou to pak objekty samotné stavby, inženýrských sítí, parkoviště 

a povrchových úprav okolí. 

SO 01 Hotel 

SO 02 Parkovací stání 

SO 03 Elektro přípojka 

SO 04 Zámková dlažba 

SO 05 Kanalizační přípojka 

SO 06 Dešťová kanalizace 

SO 07 Přípojka teplé vody získaná z Jámy Jeremenko 

SO 08 Vodovodní přípojka 

4.2.9 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění prací je nutné respektovat všechna nařízení č. 591 a a dbát na 

dodržování zákona č 309/2006 Sb. Dále je nezbytné dodržovat ustanovení zákona č 22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy v platném znění 

Nezbytné je používání všech ochranných pomůcek, dostatečné jištění a poučení 

pracovníků. 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

29 

 

4.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu byl brán ohled na všeobecná pravidla: 

 Zajištění stavby proti zřícení 

 Zajištění proti nepřípustnému přetvoření 

 Zajištění proti poškození ostatních tech. zařízení při přetvoření konstrukcí 

Statický výpočet nebyl součástí bakalářské práce. 

4.4 Požární bezpečnost 

Požadavky na požární bezpečnost byly při návrhu zohledněny, ale nebyly součástí 

bakalářské práce. Řešilo se dělení budovy na požární úseky, a zajištění únikových cest. 

V objektu je pak použito hlásičů požárů.  

4.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba respektuje všechny hygienické a zdravotní nároky pro budovy tohoto typu. 

Odpadní vody jsou svedené do veřejné kanalizace a dále do čistírny odpadních vod. Dešťová 

voda je svedena do dešťové kanalizace. Provoz hotelu by neměl mít jakýkoliv dopad na 

zhoršení kvality ovzduší a životního prostředí. 

Stavba bude mít částečně nepříznivý vliv na okolí po dobu výstavby zvýšenou 

koncentrací prachu. 

4.6 Bezpečnost při užívání 

Objekt splňuje všechny požadavky na bezpečnost při užívání podle předpisů. 

4.7 Ochrana proti hluku 

Hotel v době provozu neprodukuje žádný technologický hluk, který by měl dopad na 

blízké okolí. 
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Při realizaci zhotovitel minimalizuje dopad hluku na okolí.  

4.8 Úspora energií a tepla 

Při zhotovení projektu bylo dbáno na optimalizaci způsobu provedení stavby, tak aby 

energetická náročnost byla minimalizována. Provedení obvodových plášťů, střechy a podlah 

bylo dodrženo v souladu s normami na požadovaný prostup tepla. Řešení detailů bylo 

provedeno tak, aby nedocházelo ke vznikům tepelných mostů. 

4.9 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Budova je řešená bezbariérově s ohledem na co nejmenší omezení osob s omezenou 

schopností pohybu. Vstup do hotelu je po mírně nakloněné rovině. Zázemí zaměstnanců a 

přístup k technickým místnostem pro osoby s omezenou schopností pohybu nepočítá. 

4.10 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Nebyly zjištěny žádné seizmické ani radonové nepříznivé faktory ohrožující stavbu, 

proto není třeba žádných opatření. Areál se nenachází v ohroženém území, kde by byla 

ohrožena stavba. 

4.11 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba není nijak omezena vedením ochranných pásem, ani nevyžaduje vytvoření 

pásem nových. 

 Ochranná pásma je však nutné vytvořit ve spojitosti s vybudováním areálu. 

4.12 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neobsahuje žádná zařízení, u kterých by bylo nutné řešit prevenci závažných 

havárií na obyvatelstvo. 
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4.13 Inženýrské stavby 

4.13.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Kanalizační přípojka bude připojena na nově vybudovanou kanalizační síť řešenou 

jako celek v areálu a veškeré splaškové vody budou svedeny do ní. Přípojka bude řešena 

z trub DN 300, tak aby byl zajištěn dostatečný odtok. Kanalizační síť areálu bude napojena na 

čističku odpadních vod. 

Dešťová voda je svedena do dešťové kanalizace 

4.13.2 Zásobování vodou 

Pro hotel je navržena nová přípojka napojena na novou vybudovanou síť v areálu.  

Teplá voda bude řešena dálkově vedeným potrubím z technické budovy s parcelním číslem 

st. 458, kde se nachází tepelné výměníky s požadovaným výkonem dostatečným pro celý areál. 

Návrh výměníků není předmětem bakalářské práce.  

4.13.3 Zásobování elektrickou energií 

Projekt předpokládá bližší návrh odbornou osobou dle platných ČSN 

4.13.4 Příjezd a přístup 

Přístup k objektu je po komunikacích navržených jako celek vycházející 

z urbanistického řešení daného území a předpokládá její realizaci. Napojení je pak myšlené 

z ulice Rudné. Projekt hotelu se zabývá pouze parkovacím stáním pro návštěvníky a je 

součástí grafické části této práce. Dostatečný počet parkovacích míst je zajištěn i s využitím 

parkovišť navržených v urbanistickém řešení. 

4.13.5 Terénní a sadové úpravy 

Okolí hotelu je zpevněno zámkovou dlažbou, předpokládá se vysázení nových stromů a keřů. 

Bude provedena úprava zeminy po stavebních pracích.  
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4.13.6 Elektronická komunikace 

Součástí elektrických rozvodů budou i rozvody internetové sítě a televizního signálů dle 

běžných standardů. 

4.13.7 Vytápění budovy 

Vytápění bude řešeno dálkově vedeným potrubím z technické budovy s parcelním číslem st. 

458, kde se nachází tepelné výměníky s požadovaným výkonem dostatečným pro celý areál. 

Návrh výměníků není předmětem bakalářské práce. Rozvody v hotelu budou provedeny v 

měděných trubkách s tepelnou izolací. Všechny místnosti budou vytápěny ústředním topením 

umístěným u okenního otvoru. Ukotvení bude stěnové. Výška radiátorů bude 150 mm. 

Hygienické místnosti budou vybaveny žebříkovým radiátorem. 

4.13.8 Vzduchotechnika 

Všechny prostory, které nejsou odvětrávány přirozeně, budou odvětrávány nuceně 

(hygienické zázemí, sklady, úklidové komory, technická místnost). Vedení vzduchotechniky 

je vedeno v podhledech. Podrobné řešení vzduchotechniky není předmětem této bakalářské 

práce. 
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5 C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

5.1 Architektonická situace 

Je obsažena v grafické části bakalářské práce 

5.2 Koordinační situace 

Je obsažena v grafické části bakalářské práce 
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6 D – DOKUMENTACE STAVBY 

6.1 Architektonické a stavebně technické řešení  

6.1.1 Účel objektu 

Objekt slouží k dočasnému ubytování návštěvníků areálu. Jedná se o hotel typu Bed 

and Breakfast. 

6.1.2  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt hotelu je navržen jako budova o 6 NP s plochou střechou. 1. NP slouží pro 

technické zázemí hotelu, zásobování, stravovací zázemí aj. Ostatní podlaží pak slouží k 

ubytování návštěvníků a ostáních nezbytných provozních místností. Podzemní podlaží není 

navrženo. 

Vstup do budovy je orientován ze severovýchodní strany. Vstupuje se do prostoru 

vstupní haly s recepcí, ze které je zajištěna návaznost na vertikální komunikace v objektu – 

dva výtahy pro hosty a dvě dvouramenná schodiště. V levé části je situován společenský 

prostor, na který navazuje přípravna pokrmů, místnost s barem a sklady určené pro přípravnu, 

vstup pro zásobování a vstup pro zaměstnance a spojovací chodba. Na tento prostor navazuje 

hygienické zázemí pro hosty. V pravé části je situováno technické zázemí objektu (kancelář, 

úklidová komora s výlevkou a technická místnost, sklad čistého a špinavého prádla, oddělená 

šatna pro muže a ženy, WC personálu, technický výtah).  

Ve 2. až 6. nadzemním podlaží je navrženo 11. pokojů se samostatným hygienickým 

zázemím (WC oddělené příčkou, vana, sprchový kout, dvě umývadla). V těchto podlažích je 

navržen pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  Koupelna bude 

vybavena speciálně určenou záchodovou mísou, umyvadlem, sprchovým kotem bez vaničky.  

Po stranách budou opatřeny zevnitř vodorovným madlem. Na jednotlivých patrech je 

umístěna úklidová komora s výlevkou a příruční sklad. 
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6.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Kapacita ubytování: 90 lůžek 

Počet pokojů: 50 

Výměra 1 pokoje včetně koupelny a šatny: 54 m
2 

Celková užitná plocha: 56 000 m
2 

Celková zastavěná plocha (hotel): 850 m
2 

Orientace pokojů je orientována na západ nebo východ.  

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

V závislosti na akustiku mezi jednotlivými pokoji byl zvolen stěnový systém 

Porotherm, který tyto vlastnosti splňuje a je to prověřený systém. Konstrukce je doplněna i o 

prvky betonové (spřažení Porotherm nosníků, stěna ve výtahové šachtě, základy), kde byl 

použit beton C20/25 a ocelová výztuž 10 505. 

 Dlouholetá životnost je předpokládána při kvalitním provedení všech technických 

detailů. 

6.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Veškeré technické detaily a skladby byly navrženy tak aby, splňovaly požadavek na 

minimální součinitel prostupu tepla.  

 Tepelné požadavky jsou zajištěny správným a odborným provedením. 
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6.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky hydrogeologického a inženýrsko - 

geologického průzkumu 

Založení objektu je řešeno pomocí klasických základových pásů, protože není třeba 

zvláštních opatření. Podle předběžného geologického posudku jsou parcely štěrkohlinitého 

charakteru zařazené do skupiny GW s pevnosti 500 kPa. Podzemní voda se nachází 4m pod 

terénem a nepředpokládá se její větší vzestup, protože se v okolí nenachází žádna vodoteč a 

samostatná konstrukce tedy nebude podzemní vodou ohrožena.  

6.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Výstavba nijakým způsobem neovlivňuje kvalitu životního prostředí. Stavba bude mít 

částečně nepříznivý vliv na okolí po dobu výstavby zvýšenou koncentrací prachu a hladiny 

hluku. Odpadní vody jsou svedené do veřejné kanalizace a dále do čistírny odpadních vod. 

Dešťová voda je svedena do dešťové kanalizace.  

6.1.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření. Stavba se nenachází v žádných ohrožených 

oblastech. 

6.1.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Všechny požadavky, zvláště všech dotčených orgánů, byly dodrženy. je třeba zvláště 

dbát na zásady BOZP. 

Při provádění prací je nutné respektovat všechna nařízení č. 591 a dbát na dodržování 

zákona č 309/2006 Sb. Dále je nezbytné dodržovat ustanovení zákona č 22/1997 Sb.  

o technických požadavcích na výrobky a související předpisy v platném znění. 

Nezbytné je používání všech ochranných pomůcek, dostatečné jištění a poučení 

pracovníků. 
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6.1.10 Výkresová část 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko 

C.01 Arch. Situace 1:500 

C.02 Koordinační situace 1:500 

D.01 Půdorys 1. NP 1:50 

D.02 Půdorys 2. – 5. NP 1:50 

D.03 Půdorys 6. NP 1:50 

D.04 Řez objektem 1:50 

D.05 Půdorys základu 1:50 

D.06 Výkres konstrukce stropů 1:50 

D.07 Výkres konstrukce střechy 1:50 

D.08 Výkres střechy 1:50 

D.09 Pohled 1 1:100 

D.10 Pohled 2 1:100 

D.11 Pohled 3 1:100 

D.12 Pohled 4 1:100 

D.13 Detail 1:10 
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6.2 Stavebně konstrukční řešení  

6.2.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby  

V závislosti na akustiku mezi jednotlivými pokoji byl zvolen ověřený stěnový systém 

Porotherm, který tyto vlastnosti splňuje. Konstrukce je doplněna i o prvky betonové (spřažení 

porotherm nosníků, stěna ve výtahové šachtě, základy), kde byl použit beton C20/25 a 

ocelová výztuž 10 505. 

 Dlouholetá životnost je předpokládána při kvalitním provedení všech technických 

detailů. 

6.2.2  Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky  

Na stavbě byly navržené pouze certifikované výrobky CE, které splňují nezávadnost 

na životní prostředí a jejich kvalitu. Výpisy výplní otvorů, výpisy prvků a požitých materiálů 

jsou obsaženy v grafické části bakalářské práce 

6.2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce  

Vstupní hodnoty byly použity ze statistických hodnot pro danou oblast, ale 

podrobnější dimenzování nebylo předmětem bakalářské práce. 

6.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a 

technologických postupů  

V objektu se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce. Technologické postupy se 

nebudou lišit od běžných staveb tohoto typu. 

6.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

  Je třeba dbát ohledu na dostatečné nabytí pevnosti betonových a zdících částí stavby. 
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6.2.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

V tomto projektu nedochází k žádným bouracím pracím. 

6.2.7  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Je třeba dbát důslednosti na kontrolu technických detailů, než dojde k jejich zakrytí. 

Životnost je předpokládána při kvalitním provedení všech technických detailů. Na kontrolu 

provedení dohlíží technicky dozor investora a autorský dozor. 

6.2.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Veškeré podklady jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů 

6.2.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem bakalářské práce 

6.2.10  Výkresová část  

Je součástí grafické části bakalářské práce 

6.2.11 Statické posouzení  

Není předmětem bakalářské práce 

6.2.12 Požárně bezpečnostní řešení  

Není předmětem bakalářské práce 

6.2.13 Technika prostředí staveb  

 

Není předmětem bakalářské práce 
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7 E – DOKLADOVÁ ČÁST 

Je obsažená v grafické části 

8 F – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Není předmětem řešení 
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9 ZÁVĚR 

Záměrem této bakalářské práce bylo zpracovat částečnou projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby ubytovacího zařízení - hotelu s ohledem na  urbanistické řešení celé cílové 

lokality v areálu bývalého dolu Jeremenko v Ostravě - Vítkovicích. Prvotní myšlenka byla 

vybudování komplexu 5 dílčích částí (lázeňská a sportovní část, podnikatelská část, 

živnostenská část a technologický park, který tvoří těžiště území). Součástí bylo taktéž řešení 

přístupových komunikací, parkovacích a zpevněných ploch, chodníků a podobně. Velký 

důraz byl kladen na architektonické a funkční propojení všech částí areálu vzájemně a také ve 

vazbě na okolní zástavbu.  

 V rámci náplně bakalářské práce jsem navrhnul stavbu hotelu v návaznosti na účelné a 

smysluplné využití teplé důlní vody, kterou je v řešeném areálu potřeba odčerpávat. Projekt 

jsem zpracoval v souladu s technickými požadavky spojenými se stavební legislativou České 

republiky a ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Důraz jsem kladl i 

na estetický ráz záměru a lokality. Při tvorbě výkresové a textové části jsem postupoval v 

souladu s platnými vyhláškami stavebního zákona, zejména pak s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. 

Všechny tyto fáze projektu ale měly cíl nejzákladnější, a to rozšířit poznatky, vědomosti a 

zkušenosti autora (studenta) a přimět jej k zhodnocení dosud nabytých znalostí v praxi. 

Doufám, že se tento úmysl co nejvíce splnil a věřím, že jej v nejlepší formě dále využiji  

a rozšířím.  
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Microsoft Office 2007  

Stavební fyzika 2008 (Studentská verze)  
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