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Anotace bakalářské práce  

Amlerová, M.: Hotel 1938: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, počet stran: 66, vedoucí práce: Ing. arch. Igor 

Krčmář. 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby Hotelu 1938 (pouze části), která se nachází v Darkovičkách. Podkladem pro 

zpracování této dokumentace byla urbanistická studie v předmětu Ateliérová tvorba III. ve 

spolupráci s Michalem Kubou, Klárou Raškovou a Lukášem Kratinou, architektonická studie 

v Ateliérové tvorbě IV. a dokumentace pro stavební povolení zpracované v Ateliérové tvorbě 

Va. Hotel 1938 se nachází v Areálu československého opevnění v Darkovičkách, součástí 

hotelu je i menší wellness. Hotel je navržen tak, aby svým tvarem a použitými materiály co 

nejvíce zapadl do Areálu československého opevnění Darkovičky a nenarušoval jeho 

autenticitu.  

Klíčové slova: Hotel, beton, Darkovičky, československé opevnění, autenticita 

 

 

The Annotation of the Bachelor Thesis  

Amlerová, M.: Hotel 1938: The bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2015, Number of pages: 

66, Thesis tutor: Ing. arch. Igor Krčmář. 

 

The subject of this Bachelor thesis is the preparation of project documentation for 

construction of the Hotel 1938 (only part) located  in the Darkovičky. The basis for the 

processing of this documentation was urban studies in the subject „Ateliérová tvorba III“ in 

cooperation with Michal Kuba, Klára Rašková and Lukáš Kratina, architectural studies in the 

subject „Ateliérová tvorba IV“ and documentation for building permit in the subject 

„Ateliérová tvorba Va“. The Hotel 1938 is located in the Complex of Czechoslovak 

Fortification in Darkovičky, component of hotel is a small wellness. The hotel is designed so 

that its shape and the used materials, the most fit into the Complex of Czechoslovak 

Fortification in Darkovičky, and did not interfere with its authenticity. 

Key words: Hotel, concrete, Darkovičky, Czechoslovak fortification, authenticity. 
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Seznam použitého značení  

ATT   ateliérová tvorba  

ČSN   česká technická norma  

C 16/20 třída betonu  

Kč  koruna česká  

NN  nízké napětí  

PP  podzemní podlaží  

PS  pozemní stavitelství  

SO   stavební objekt  

Sb.   sbírka zákonů  

TI   tepelná izolace  

ŽB  železový beton  

apod.   a podobně  

č.   číslo  

m   metr  

m
2
   metr čtvereční  

m
3
   metr krychlový  

viz  odkaz na jinou stránku  

s.   strana  

tl.  tloušťka 

m n. m.  metrů nad mořem 

mm  milimetr 

ER  elektrický rozvaděč 

ČSN  Česká státní norma 

ČEZ  České energetické závody 
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1. Úvod 

 

 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby Hotelu 1938 

(pouze části). Hotel 1938 je umístěn v Areálu československého opevnění v Darkovičkách. 

Slouží k ubytování hostů areálu, ale i ostatních obyvatel, projíždějících touto oblastí. Pro 

imobilní hosty jsou vyčleněny tři dvoulůžkové pokoje, ostatní pokoje jsou umístěny v části, 

jež je vytvořena terasami. Maximální kapacita je padesát osob. Prostory celého hotelového 

zařízení jsou bezbariérové, například vstupy, atria, jídelna. I do wellness části je přístup 

bezbariérový, nalezneme zde saunu, dvě vířivky a dvě masérny.  

Objekt je navržen tak, aby svým tvarem a použitými materiály nezasahoval do Areálu 

československého opevnění v Darkovičkách a nenarušoval jeho autenticitu. Jelikož je hotel 

částečně zapuštěn v zemi, umístila jsem do dispozice dvě venkovní atria. Na severní straně 

jsou vytvořeny terasy, ve kterých se nachází ubytovací buňky. Na jižní straně je umístěn vstup 

z protitankového příkopu, který jsme navrhli v urbanistické studii v předmětu Ateliérová 

tvorba III. a prochází celým Areálem československého opevnění Darkovičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bakalářská práce 

14 
 

2. Textová část 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

 Hotel 1938  

b) Místo stavby:  

 Darkovičky, okres Opava 

c) Předmět dokumentace  

 Novostavba 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 

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

VŠB – Technická univerzita Ostrava,  

Fakulta stavební, Katedra architektury,  

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba  

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 

 Markéta Amlerová ("projektant") 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury 

 Elektrárenská 5696, Ostrava – Svinov, 721 00 

 e-mail: marketamlerova@seznam.cz 

 tel:   +420 724 702 509 

 Ing. arch. Igor Krčmář ("vedoucí práce") 
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 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. ("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 

 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby:  

 

- Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí  

- Územní plán dotčených pozemků a nejbližšího okolí  

 

  Projekt bakalářské práce navazuje na architektonickou studii a dokumentaci pro 

stavební povolení, vypracovaných během předchozího studia na Fakultě stavební, VŠB-TU 

Ostrava. 

 Architektonická studie:  

 Předmět:   Ateliérová tvorba IV 

 Vedoucí práce: Ing. arch. Igor Krčmář 
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Dokumentace pro stavební povolení: 

  Předmět:   Ateliérová tvorba Va 

  Vedoucí práce: Ing. Hana Ševčíková Ph. D. 

 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

 Území se nachází v katastrálním území Darkovic. Parcela je nezastavěná. Ze západní 

strany je řešená oblast ohraničena silnicí III. třídy č. 4698. Z jižní strany je ohraničená 

navrhovaným protitankovým příkopem. Z ostatních stran není ohraničená.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Dotčená parcela č. 2327 je využívána jako orná půda bez stávající stavby. Jedná se o 

zastavitelnou plochu. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Dotčená parcela č. 2327 se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, nebo 

v zvlášť chráněném území.  

d) údaje o odtokových poměrech  

Plocha řešené parcely je svažitá, plnoplošně zatravněná, což umožňuje vsakování 

dešťových vod. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

V územně plánovací dokumentaci je oblast určena jako zemědělská půda. Byla podána 

žádost o změnu v Územním plánu města Ostravy. Změna na občanskou vybavenost.  

f) údaje o souladu s územním rozhodnutím  

Po změně využití území ze zemědělské půdy na občanskou vybavenost je stavba 

navržena v souladu s územním rozhodnutím.  

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Není předmětem bakalářské práce.  

i) seznam výjimek a úlevových řešení  

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.  
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j) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Není předmětem bakalářské práce. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Stavba se nachází na pozemcích s parcelními čísly 2322, 2325 a 2327. Tyto parcely 

nejsou zastavěny.  

A. 4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Objekt bude realizován jako novostavba.  

b) účel užívání stavby  

Stavba hotelu bude užívána jako přechodné ubytování.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Objekt bude navržen a užíván jako trvalá stavba.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Objekt nebude chráněn památkovými orgány.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících  

bezbariérové užívaní staveb  

Stavba respektuje a splňuje požadavky následujících vyhlášek ve znění pozdějších 

předpisů: 

• předpis č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• předpis č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby  

• předpis č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

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

předpisů 

 Není předmětem bakalářské práce 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 Výjimky a úlevová řešení se na stavby nevztahují.   
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h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku                   21 224m
2 

Zastavěná plocha               2 036m
2 

Nezastavěná plocha          19 188m
2 

Zpevněná plocha                 1 100m
2
 

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.) 

 Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě 

pod přilehlou komunikací. Odpadní vody budou likvidovány předepsaným způsobem, 

dešťová voda bude zadržována a využita jako užitková voda pro zavlažování zeleně na 

pozemku. 

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

 Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Zahájení stavby a časový harmonogram 

bude stanoven na základě smluvní dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem.  

Postup prací:  

Výkopové práce  

Provád ění stavebních konstrukcí  

Technické rozvody  

Dokončovací práce  

Terénní úpravy - uvedení okolí do navrhovaného stavu 

k) Orientační náklady stavby  

Není předmětem bakalářské práce. 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty:  

SO 01 příprava území  

SO 02 novostavba hotelu  

SO 03 zpevněné plochy  

SO 04 komunikace 

SO 05 sadové úpravy  

SO 06 přípojka vodovodu  

SO 07 přípojka plynu  

SO 08 přípojka kanalizace splaškové  

SO 09 přípojka kanalizace dešťové  

SO 10 přípojka elektrického vedení  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcelní pozemek č. 2327 je v Katastru nemovitostí veden jako oblast určená 

k zemědělské činnosti. Byla podána žádost o změnu směrné části Územního plánu na 

občanskou vybavenost. Řešený pozemek je situován v oblasti Areálu československého 

opevnění Darkovičky. Nachází se v klidném území. Na dotčené parcele můžeme nalézt pouze 

vzrostlou zeleň. Stavební pozemek se nachází v mírném svahu orientovaném na severní 

stranu. Ze západní strany je ohraničen silnicí III. třídy č. 4698, ze které je parcela přístupná.  

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Není předmětem bakalářské práce.  

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

Území není chráněno, ani se zde nevyskytují bezpečnostní pásma.  

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. Stabilita a správná 

funkce objektu bude řešena pomocí rozdělení celého objektu na čtyři dilatační celky.  

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

v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na ostatní stavby. Nachází v dostatečné 

vzdálenosti od ostatních objektů. Realizací se výrazně nezmění odtokové poměry v území.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Není třeba zajistit kácení dřevin na potřebných parcelách.  

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

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Areál bude přístupný ze silnice III. třídy č. 4698. U příjezdu se vytvoří osmnáct 

parkovací stání z toho dvě pro invalidy.  

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena souběžně 

se silnicí č. 4698. V přilehlé komunikaci jsou vedeny elektrické, plynové a vodovodní vedení. 

Přípojka na kanalizační vedení se nachází v Darkovicích, na kterou bude objekt připojen – viz 

výkres Koordinační situace. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu. 

  

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

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

Stavba hotelu je určena k přechodnému ubytování hostů Areálu československého 

opevnění Darkovičky, ale i ostatních obyvatel, projíždějících touto oblastí.  

Navrhovaná stavba je dvoupodlažní, v 2. podzemním podlaží se nachází pouze 

technické místnosti a zázemí zaměstnanců. V 1. Podzemním podlaží nalezneme veškerou 

vybavenost hotelu a wellness, jelikož je objekt částečně zapuštěn v zemi, proto jsou v areálu 

hotelu umístěny dvě venkovní atria o rozlohách 130m
2
 a 65m

2
. Na severní straně jsou 

vytvořeny terasy, ve kterých se nachází ubytovací buňky. Na jižní straně se nachází vstup do 

objektu, který je přístupný z protitankového příkopu.   

V hotelu se nachází tři dvoulůžkové pokoje pro imobilní hosty, devět dvoulůžkových 

pokojů, šest třílůžkových pokojů a dva čtyřlůžkové pokoje. Celková kapacita je 50 osob.  

zastavěná plocha:   2 036m
2
  

počet podzemních podlaží:  2  

počet nadzemních podlaží:  0 

kapacita hotelu:   50 lůžek  

počet pracovníků:   10 zaměstnanců  
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

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

vědomí faktory způsobené mírným svahem. Půdorysný tvar je dán hlavní linií 

československého opevnění. Výškově je stavba částečně zapuštěna do země, aby 

nenarušovala autenticitu celého Areálu československého opevnění Darkovičky, proto jsou 

vybrány i vhodné použité materiály. Mírný svah, jenž je na severní stranu, nabízí vytvoření 

dvou výškových teras. Navrhovaný objekt má vegetační plochou střechu.  

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

Objekt Hotelu 1938 má poměrně složitý půdorys, je dvojpodlažní, s vegetační plochou 

střechou. Hlavní vstup je z protitankového příkopu na jižní straně, hlavní příjezd k objektu je 

na západní straně ze silnice III. třídy č. 4698.  

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

V druhém podzemním podlaží se nachází technické místnosti a zázemí zaměstnanců. 

V prvním podzemním podlaží nalezneme hlavní vstup do objektu, klubovnu, pokoje pro 

imobilní osoby, dvě rozlehlé atria (130m
2
 a 65m

2
), jídelnu, kuchyň a její potřebné zázemí, 

wellness (sauna, dvě vířivky, dvě masérny) a jeho potřebné zázemí. V severovýchodní části 

jsou umístěny dvě terasovitě odsazené podlaží (vždy o polovinu výšky podlaží), kde se 

nachází ubytovací buňky pro mobilní osoby. Provoz zaměstnanců je částečně oddělen od 

provozu návštěvníků. Objekt se skládá ze čtyř dilatačních celků. V objektu nebude 

provozována žádná výroba.  

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Napojení objektu na okolní terén není plynulý, ke vstupu je vedena bezbariérová rampa. 

Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Hotel je vybaven parkovacími místy a pokoji 

určenými pro imobilní osoby. Šířka dveřních křídel je min. 900 mm, průchozí chodby jsou v 

šířce min. 1800 mm. Toalety v 1PP jsou navrženy pro bezbariérový přístup.  
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B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby  

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

opatření pro její 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 

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 

V úvodu realizace objektu budou provedeny hrubé terénní úpravy parcely a zaměření 

objektu s instalací laviček a proběhne sejmutí ornice. Výkopové práce se budou provádět 

strojně pomocí rypadla s hloubkovou lopatou. Stavební jáma bude pažena pomocí záporového 

pažení. Provedou se přípojky jednotlivých sítí. 

Následně se provede realizace základových monolitických pasů z prostého betonu 

včetně podkladní betonové mazaniny, která se opatří vodorovnou hydroizolace. Provedou se 

svislé nosné konstrukce suterénu, obou podzemních podlaží a realizuje se stropní konstrukce 

nad všemi podlažími. Práce na hrubé stavbě se dokončí provedením vegetační ploché střechy.  

Namontují se výplně obvodového pláště a provede se dokončení svislé hydroizolace 

spodní stavby včetně ochranné vrstvy. Pracovní prostor stavební jámy vymezený pažením se 

zasype a zhutní.  

Provedou se vnitřní sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace) a osadí se zárubně. 

Následně se začnou práce na vnitřních povrchových úpravách – stěny, strop podlahy. 

Souběžně se realizuje kontaktní zateplení obvodového pláště včetně povrchových úprav. 

Dokončí se vnitřní instalace a montáže výrobků. Následně se provedou zpevněné 

plochy a terénní úpravy. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se vzrostlá zeleň. 

Inženýrské sítě se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude uložena 

na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po dokončení stavby.  
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Základy:  

 Základy nově navržené stavby jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části 

projektové dokumentace. 

 Základy budou provedeny z prostého betonu C20/25.  Na zhutněnou štěrkovou vrstvu 

frakce 24 – 32mm, tloušťky 300mm a zhutněnou na 0,20 MPa bude uložen podkladní beton 

C16/20 – XC1 tloušťky 150mm, na něj položena hydroizolace z sbs modifikovaných 

asfaltových pásů – Glastek AL40 Mineral tloušťky 4mm. 

 

Svislé konstrukce:  

Svislá konstrukce je tvořena železobetonovými bednícími tvárnicemi 300mm. Tepelná 

izolace obvodového pláště je pak z polystyrenu (EPS/XPS). 

 

Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce je navržena z filigránových stropních desek z liaporbetonu 

tloušťky 90mm. 

 

Střešní konstrukce:  

skladba střešní konstrukce: 

Vegetační substrát RNSO 80, tl. 200mm 

Filtrační fólie – FILTEK 200 

Nopová fólie – Dekdren T20 Garden, tl. 20mm 

Separační textílie – FILTEK 300 

Hydroizolační fólie z PVC – P – Dekplan 77, tl. 1,5mm 

Separační textílie – FILTEK 300 

Perimetrové desky ZEPS z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou, Dekperimetr, tl. 

80mm 

Tepelně izolační deska ze stabilizovaného pěnového polysterenu – EPS, 100S, tl. 

120mm 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou – GLASTEK AL40 Mineral, 

tl. 4mm 

Penetrační emulze – Dekperimetr 

Stropní dobetonávka z prostého betonu C20/25, tl. 160mm 

Prefabrikovaný stropní panel, tl. 90mm 

Vápenocementová omítka 
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Výplně otvorů:  

 Okna jsou tvořeny z Plastových profilů. PLASTOVÉ OKNO SULKO Profi Line, 

BARVA BÍLÁ, Parapet 25 mm nos, hliník, barva ANTRACIT RAL 7016. Veškeré dveře jsou 

od firmy SAPELI. Specifikace dle výpisu truhlářských a zámečnických výrobků.  

Klempířské práce:  

 Jsou spojeny především s montáží střešních prvků a okenních parapetů viz tabulka  

klempířských výrobků.  

Úpravy povrchů a malby:  

 Vnější povrch tvoří fasádní omítka šedé barvy. Vnitřní povrchy tvořeny štukovou 

omítkou, případně keramickými obklady.  

Podlahy:  

 Jako nášlapné vrstvy budou použité MARMOLEUM HOME HD 1.03, 1.06, 1.14, 

2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07. Ve zbylých místnostech bude použitá dlažba RAKO, tl. 

10mm. 

Tepelné izolace:  

Na obvodovém zdivu je použita tepelná izolace typu Isover EPS GreyWall tloušťky 150mm. 

Střecha je zateplena  Isover EPS 100S tloušťky 120mm. Podlaha je zateplena tepelnou izolací 

Isover EPS 100S tloušťky 150mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Není předmětem bakalářské práce. 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Osazení nových technických zařízení a nové rozvody budou řešeny v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektu.  

 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní zařízení  

Příjezd požárních vozidel je umožněn po místní komunikaci. U objektu navrhujeme 

požární bezpečnost po konzultaci s hasiči. Navržený konstrukční systém objektu je dle ČSN 

73 0802 nehořlavý.  

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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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. 

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.  

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 

Není předmětem bakalářské práce 

 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 objektu rozděleno na část, kde se dá větrat přirozeným způsobem – oknem 

a část, kde bude větrání zajištěno nuceně v podtlaku – budou instalovány ventilátory. Odvod 

vzduchu budou zajišťovat radiální ventilátory umístěné vždy ve větraném prostoru. 

Ventilátory jsou v tichém režimu.  

Požadavek na denní osvětlení v obytných místnostech daný platnou normou je zajištěn 

okny nebo světlíky.  

Pitná voda je zajištěna pomocí přípojky na veřejnou vodovodní síť.  

 

Během provozu v objektu se nepočítá s hlukově náročnými činnostmi ani zdroji, které 

by měly negativní vliv na okolní prostředí a zástavbu.  

Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. 

Splašková kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. Dešťová kanalizace je 

pomocí jímek vsakována do půdy. 

B. 2. 11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana stavby pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě 

řešeno.  

 b) Ochrana před bludnými proudy 

  V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů.  



 Bakalářská práce 

28 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita by neměla stavbu ovlivňovat.  

d) Ochrana před hlukem 

Objekt se nachází v tichém prostředí, proto není potřeba speciální ochrany před hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti, proto není potřeba protipovodňových 

opatření. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

V okolí objektu se nevyskytují. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen přípojkami na inženýrské sítě vedené podél silnice č. 4698. Objekt 

je napojen na kanalizaci splaškovou a dešťovou, elektrické vedení, plyn a vodovod.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

  Pro připojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit 

přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské 

práce. Jejich předběžné umístění je vyobrazeno na výkresu Koordinační situace v příloze. 

Rozměry a kapacity budou specifikovány dle návrhu TZB. 

B. 4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení  

K objektu hotelu je možný příjezd ze silnice č. 4698 z Darkoviček do Darkovic. U této 

silnice bude vystavěno nové parkoviště o 18 parkovacích míst, z toho 2 místa určená pro 

invalidy a 2 místa pro autobusy. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí silnice III. třídy č. 4698.  
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c) Doprava v klidu  

U stavby hotelu bude zřízeno parkování pro 18 osobních vozidel, z toho 2 místa budou 

určena pro invalidy. Budou zřízeny i dvě parkovací místa pro autobusy, v případě zájezdů či 

návštěvy školních či jiných aktivit. 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Areálem československého opevnění je vedena cyklostezka, která prochází 

z Darkoviček do Darkovic, a turistická stezka, která je vedena z Darkoviček a u pěchotního 

srubu Orel pokračuje v linii československého opevnění a dále na Bohuslavice.  

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

Hotel bude postaven na nyní mírném svahu a bude zapuštěn do země, bude tedy 

potřeba terénních úprav. 

b) použité vegetační prvky  

V obou dvou atriích je použita dekorativní zeleň a pár nižších stromů. Atria jsou shora 

chráněny nižším keřovým porostem a protipěchotními překážkami.  

c) biotechnická opatření  

Není potřeba biotechnických opatření. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí  

Stavba nemá žádný špatný vliv na životní prostředí. Nebude negativně ovlivňovat 

ovzduší ani způsobovat nadměrný hluk. Odpady budou odváženy a likvidovány dle 

příslušných norem. 

b) Vliv na přírodu a krajinu   

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu ani krajinu. Kvůli stavbě hotelu není 

potřeba vykácet žádnou zeleň. Na pozemcích se nenachází žádný chráněný strom.  

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

 Staveniště neleží v chráněném území NATURA 2000. 
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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. 

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 

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 

 Bude řešeno vsakem do okolní travnaté plochy. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu přímo ze silnice č. 4698 a 

napojeno na inženýrské sítě.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

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

Není předmětem bakalářské práce. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro účely stavby bude vymezeno staveniště, jehož rozsah koresponduje s hranicemi 

pozemku, na němž bude realizováno stavební dílo. Během výstavby nebudou nutné 

dlouhodobé záběry okolních pozemků. Výjimkou je zřizování přípojek inženýrských  
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sítí. Daný zábor dotčených pozemků bude, co nejkratší a v co nejmenším možném rozměru a 

budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

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

V průběhu stavebních prací se počítá 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 depote zemin 

 Není předmětem bakalářské práce. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při realizaci stavebního díla bude kladen důraz na ochranu životního prostředí. 

Veškeré činnosti budou prováděny s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 

dodrženy příslušné zákonné předpisy:  

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku.  

V rámci stavby se bude dbát zejména na omezení hlučnosti důsledkem stavebních 

prací. Bude se dbát na volbu vhodné mechanizace, která se bude užívat pouze v potřebných 

případech s ohledem na okolí stavby. Veškeré stavební stroje budou čištěny a udržovány v 

dobrém technickém stavu, aby nedošlo k znečištění zeminy ropnými produkty. Veškerá 

vozidla opouštějící staveniště budou čištěna, aby se předcházelo znečišťování pozemních 

komunikací.  

S veškerým odpadem bude nakládáno dle právních předpisů. Budou se dodržovat 

požadavky na nakládání s odpady a jejich likvidaci. V průběhu realizace stavby se počítá se 

vznikem běžných staveništních odpadů. Ty budou následně recyklovány, odváženy do 

sběrných surovin či ukládány na skládkách tomu určených. Zvýšená pozornost bude kladena 

vzniku nebezpečných odpadů. Jejich likvidací bude pověřena subdodavatelská firma s 

potřebnými pověřeními.  

Odpadní vody z hygienických zařízení staveniště budou odváděny do fekálních tanků 

a jejich čištění a likvidaci má na starost subdodavatelské firma s potřebnými oprávněními.  
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Nákladní vozidla musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřena 

při převozu sypkých materiálů. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou 

komunikaci očištěny. Při manipulaci se sypkým a prašným materiálem se bude provádět 

opatření proti zvýšené prašnosti skrápěním vodou.  

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

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.  

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro 

jejich bezbariérové užívání.  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 

nepředpokládají.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Není předmětem bakalářské práce 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 Není předmětem bakalářské práce. 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY  

C. 1Situační výkres širších vztahů  

 Není předmětem bakalářské práce. 

C. 2Celkový situační výkres  

 Není předmětem bakalářské práce. 

 C. 3Koordinační situační výkres  

Viz projektová dokumentace – výkres č. 1 Koordinační situace 

C. 4 Architektonická situace  

 Viz projektová dokumentace – výkres č. 2, Architektonická dokumentace 

C. 5 Vytyčovací výkres 

  Viz projektová dokumentace – výkres č. 2, Vytyčovací výkres  
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  

D. 1Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení, Technická zpráva  

a) Účel objektu  

Hotel 1938 slouží k ubytování hostů Areálu československého opevnění Darkovičky, 

ale i ostatních obyvatel, projíždějících touto oblastí. Najde zde nocleh maximálně 50 osob.  

zastavěná plocha:   2 036m
2 

 

užitná plocha:    1 624m
2
  

počet podzemních podlaží:  2  

počet nadzemních podlaží:  0  

počet návštěvníků:   50 osob  

počet pracovníků:   10 zaměstnanců  

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. 

 Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba hotelu s wellness pro kapacitu 

50osob. Požadavkem byly bezbariérové prostory hotelového komplexu. 

Objekt je navržen tak, aby svým tvarem a použitými materiály nezasahoval do Areálu 

československého opevnění v Darkovičkách a nenarušoval jeho autenticitu. Jelikož je hotel 

částečně zapuštěn v zemi, umístila jsem do dispozice dvě venkovní atria. Na severní straně 

jsou vytvořeny terasy, ve kterých se nachází ubytovací buňky. Na jižní straně je umístěn vstup 

z protitankového příkopu, který jsme navrhli v urbanistické studii v předmětu Ateliérová 

tvorba III. a prochází celým areálem. Zapadá do urbanistického konceptu areálu. Tvar je 

atypický. 

Stavba je řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Napojení objektu na okolní terén je plynulý, osoby musí překonávat výškové rozdíly, ale 

k tomu jim je nápomocná rampa nebo výtah. Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Hotel je 

vybaven výtahy, parkovacími místy a pokoji určenými pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

Šířka dveřních křídel je min. 900 mm, průchozí chodby jsou v šířce min. 1800 mm.  
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení, 

oslunění 

 Plocha pozemku:                   21 224m
2 

 Zastavěná plocha:               2 036m
2 

 Nezastavěná plocha:          19 188m
2 

 Zpevněná plocha:                 1 100m
2
 

V druhém podzemním podlaží se nachází technické místnosti a zázemí pro zaměstnance. 

V prvním podzemním podlaží nalezneme ubytovací pokoje pro imobilní i část pro mobilní 

hosty, jídelnu s kuchyní a wellness, která se skládá ze sauny, dvou vířivek a dvou maséren. 

Hotel se bude stavět jako čtyři dilatační celky. V objektu nebude provozována žádná výroba. 

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

požadovanou životnost 

1) Příprava území a územní práce 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se vzrostlá zeleň. 

Inženýrské sítě se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude uložena 

na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po dokončení stavby.  

2) Základy 

 Základy nově navržené stavby jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části 

projektové dokumentace. 

 Základy budou provedeny z prostého betonu C20/25.  Na zhutněnou štěrkovou vrstvu 

frakce 24 – 32mm, tloušťky 300mm a zhutněnou na 0,20 MPa bude uložen podkladní beton 

C16/20 – XC1 tloušťky 150mm, na něj položena hydroizolace z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů – Glastek AL40 Mineral tloušťky 4mm. 

3) Svislé nosné konstrukce 

Svislá konstrukce je tvořena železobetonovými bednícími tvárnicemi 300mm. Tepelná 

izolace obvodového pláště je pak z polystyrenu (EPS/XPS). 

4) Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce je navržena z filigránových stropních desek z liaporbetonu 

tloušťky 90mm. 

5) Skladby střešních plášťů 

skladba střešní konstrukce: 

Vegetační substrát RNSO 80, tl. 200mm 
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Filtrační fólie – FILTEK 200 

Nopová fólie – Dekdren T20 Garden, tl. 20mm 

Separační textílie – FILTEK 300 

Hydroizolační fólie z PVC – P – Dekplan 77, tl. 1,5mm 

Separační textílie – FILTEK 300 

Perimetrové desky ZEPS z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou, Dekperimetr, tl. 

80mm 

Tepelně izolační deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu – EPS, 100S, tl. 

120mm 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou – GLASTEK AL40 Mineral, 

tl. 4mm 

Penetrační emulze – Dekperimetr 

Stropní dobetonávka z prostého betonu C20/25, tl. 160mm 

Prefabrikovaný stropní panel, tl. 90mm 

Vápenocementová omítka 

6) Půdní prostor  

Stavba neobsahuje půdní prostor. 

7) Komíny  

 V objektu není navrženo komínové těleso. 

8) Vnitřní svislá konstrukce 

Svislá konstrukce je tvořena železobetonovými bednícími tvárnicemi tloušťky 200mm.  

9) Překlady 

Nad otvory v příčkovém zdivu budou použity systémové překlady POROTHERM. 

10) Podlahy  

 Všechny skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem a požadavků.  

Skladba podlahy: 

Dlažba RAKO, tl. 10mm 

Lepící tmel, tl. 6mm 

Penetrace – DEKPRIMER 

Roznášecí betonová mazanina, tl. 50mm 

Separační vrstva – DESEPAR, tl. 0,2mm 

Tepelná izolace Isover EPS 100S, tl. 150mm 

Hydroizolace – GLASTEK AL40 MINERAL, tl. 4mm 

Podkladní beton C16/20 – XC1, tl. 150mm 
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Zhutněná štěrková vrstva frakce 24 – 32mm, tl. 300mm 

Rostlý terén 

 Podlahy na terénu byla posouzena v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011.  

11) Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 

 V podlažích ve styku se zeminou bude objekt izolován hydroizolací tl. 3mm. 

12) Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace  

 Na obvodové jsou použity tepelná izolace EPS, tloušťky 150mm. 

13) Obklady  

Polohy a rozměry obkladu jsou specifikovány na výkresu půdorys 1PP a 2PP. 

14) Truhlářské výrobky 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis 

výplní otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

15) Klempířské výrobky 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis 

výplní otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

16) Zámečnické výrobky  

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis 

výplní otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

17) Malby a nátěry  

 Veškeré malby a nátěry budou specifikovány stavebníkem v průběhu výstavby 

objektu. Nátěry budou použity pouze v interiéru pro úpravy povrchů stěn a stropů. Rovněž k 

ošetření truhlářských výrobků v interiéru. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při užívaní stavby se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  
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f) Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U ve 

W/m2K jsou splněny.  

Tepelné posudky vybraných konstrukcí viz příloha č. 1  

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě řešeno. 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. Technická 

seizmicita by neměla stavbu ovlivňovat. Osvětlení denním světlem i umělé osvětlení je 

navrženo tak, aby vyhovovalo světelným podmínkám dle norem. U objektu nedochází k 

nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň objekt 

nezabraňuje proslunění sousedních objektů. Nedochází k nežádoucím vibracím, hluku ani 

prašnosti.  

g) Způsob založení  

Založení je provedeno v nezámrzné hloubce na železobetonových pásech.  

h) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá žádný špatný vliv na životní prostředí. Nebude negativně ovlivňovat 

ovzduší ani způsobovat nadměrný hluk. Odpady budou odváženy a likvidovány dle 

příslušných norem. 

i) Dopravní řešení  

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, která je vedena souběžně 

se silnicí č. 4698. V přilehlé komunikaci jsou vedeny elektrické, plynové a vodovodní vedení. 

Přípojka na kanalizační vedení se nachází v Darkovicích, na kterou bude objekt připojen – viz 

výkres Koordinační situace. 

D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení  

 Není předmětem bakalářské práce  

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 

  Není předmětem bakalářské práce  

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 

Není předmětem bakalářské práce. 

E. 1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů  

Obsažen v přílohách (výkresová část) 

E. 2 Vizualice 

 Vizualice jsou umístěny v příloze. 

E. 3 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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3. Přílohy 

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace - Architektonicko-stavební část  

 

C. 3 - Koordinační situace, M 1:200 

C. 4 - Architektonická situace, M 1:200 

E. 1 – 1 Podklad pro vytyčovací výkres, M 1:100  

D. 1. 1 – 1 Půdorys základů, M 1:100  

D. 1. 1 – 2 Půdorys 1. PP, M 1:100  

D. 1. 1 – 3 Půdorys 2. PP, M 1:100 

D. 1. 1 – 4 Řez A-A, M 1:100  

D. 1. 1 – 5 Konstrukce stropu 1. PP, M 1:100 

D. 1. 1 – 6 Konstrukce stropu 2. PP, M 1:100  

D. 1. 1 – 7 Konstrukce střechy, M 1:100  

D. 1. 1 – 8 Půdorys střechy, M 1:100  

D. 1. 1 – 9 Pohled jižní a severní, M 1:100  

D. 1. 1 – 10 Skladby, M 1:10  

D. 1. 1 – 11 Výpis truhlářských výrobků  

D. 1. 1 – 12 Výpis klempířských výrobků  

D. 1. 1 – 13 Výpis zámečnických výrobků 

D. 1. 1 – 14 Výpis výplní dveří  

D. 1. 1 – 15 Výpis výplní oken  

E. 2 – Vizualizace 

Příloha č. 2 – Specializace – architektura 

D. 2. 1. 1 Architektonický detail – vstup 

Příloha č. 3 – Výpis skladeb 

D. 3. 1. 1 – Výpis skladeb 
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Příloha č. 4 – Technické listy 
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Příloha č. 5 - CD 



 Bakalářská práce 

63 
 

4. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 

novostavby hotelu 1938. 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 snažila využít veškerých nabytých znalostí a 

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

Zároveň s touto prací jsem obdržela 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 začala chápat prolnutí architektury se stavebnictvím a 

důležitost těchto dvou oborů, které pro mě odteď budou znamenat jeden celek. 
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