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V rámci revitalizace území bývalých kasáren Rakovník je navržena zcela nová městská 
čtvrť, s potenciálem stát se novým společenským centrem města Rakovníka. Centrem 
této městské čtvrti je pěší zóna, jež vrcholí u objektu nově navrženého hotelu - nové 
dominanty území. Cílem návrhu je vytvoření příjemného prostředí pro přijíždějící hosty v 
několika ubytovacích standardech. 

Hotel se nachází na severním konci pěší zóny se stromořadím a je tvořena dvěma na 
sebe kolmými bloky. Součástí hotelu je restaurace a podzemní garáž. 

Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto 
portfolia. Druhá část obsahuje architektonickou studii a vybrané technické části návrhu. 

anotace

Within an area of former barracks Rakovník a brand new urban district, with a potential 
to become a new center of the Rakovník city, has been designed. In the middpoint of 
this urban quarter is placed a pedistrian zone with a dominant in building of the new 
hotel. The purpose of the design is to offer comfortable conditions for incoming guests in 
several accommodation standards. 

Building of the hotel is placed on north end of the pedistrian zone with an alley. It consists 
of two conected blocks. The hotel has a restaurant and an underground parking area. 

The design builds on the pre-diploma project, which takes place in the introduction of 
this porfolio. In the second part, an architectural study as well as selected technical parts 
of the structure are presented.

abstract
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KOSTEL SV. JILJÍ

HNÍZDO BYTOVÝCH DOMŮ

HASIČSKÁ STANICE

VEŘEJNÝ PROSTOR SE ZELENÍ A MOŽNOSTÍ ODPOČINU

HOTELPOKRAČOVÁNÍ ZELENÉ LINIE

BYTOVÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ V PARTERUVOJENSKÝ PROSTOR

11SITUACE
ŘEZ ÚZEMÍM

SCHÉMA NOVÉ ZÁSTAVBY

NOVÁ ZELENÁ LINKA V ÚZEMÍ

KONCEPT V ŠIRŠÍCH VZTAZÍCH

ZELENÁ LINIE LEMUJÍCÍ POTOK

BÝVALÝ VOJENSKÝ AREÁL
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

MODRÁ LINIE RAKOVNICÉHO POTOKA
CENTRUM MĚSTA RAKOVNÍK

SCHÉMA BOURANÝCH BUDOV

Tématem návrhu je revitalizace v současnosti již armádou 
nevyužívaného vojenského prostoru na západním okraji města rakovník. 
objekty nacházející se v území jsou z velké části zchátralé a pro další 
využívání by vyžadovali nákladnou rekonstrukci. svým charakterem ani 
pozicemi se navíc pro nový návrh využití území nehodí. 

Území je rozděleno na dvě části. - V první se nachází 
veřejný prostor se stromořadím a objektem s 
občanskou vybaveností v parteru a menšími byty. 
Nakonci stromořadí pak hotel jako dominanta místa.   

Druhá část území je zaměřena jen na bydlení. Nachází 
se zde celkem 7 bytových domů doplněné zelenými 
plochami, které tak nabízí klidné bydlení na kraji města 
v kontaktu s přírodou.

Tématem návrhu je napojení se na zelenou linku která lemuje rak-
ovnický potok na jihu. tato linie se zelení je protažena skrz řešené 
území formou stromořadí a travnatých ploch a pokračuje dále směrem 
na sever do přírody
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PĚŠÍ ZÓNA S NOVOU ZELENÍ SLOUŽÍCÍ JAKO ODPOČINKOVÉ MÍSTO A 
PŘÍSTUP K HOTELU PRO PĚŠÍ 
PŘEDPROSTOR KOSTELA SV. JILJÍ

VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ - OSVĚTLENÍ
ESCOFEST - SOCRATÓS BALI SIMPLE 

VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ - LAVIČKA
ESCOFEST - SOCRATÉS 240 LED

PIAZZETTA PŘED HOTELEM, VOLNÝ PROSTOR JAKO ROZPTYLOVÁ 
PLOCHA S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ RESTAURACE O VENKOVNÍ 
ZAHRÁDKU V TEPLÝCH LETNÍCH MĚSÍCÍCH 

VSTUP PRO HOSTY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ AUTEM 
DOČASNÉ PARKOVÁNÍ PŘED UBYTOVÁNÍM SE
MÍSTO VYHRAZENÉ PRO PARKOVÁNÍ OSOB ZTP

SJEZD DO PODZEMNÍCH PARKOVACÍCH PROSTOR PRO UBYTOVANÉ 
HOSTY 
DROBNÉ ZÁSOBOVÁNÍ HOTELU A ÚDRŽBA HOTELU

POKRAČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU PO “ZELENÉ LINCE” DÁLE K 
ZÁSTAVBĚ BYTOVÝMI DOMY

MÍSTO PRO ZÁSOBOVÁNÍ HOTELU S PŘÍMÝM VSTUPEM DO 
SLUŽEBNÍHO VÝTAHU A VSTUPEM PRO PERSONÁL

S
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1.NP
číslo název

1.01 Schodiště

1.02 Schodiště

1.03 Schodiště

1.04 Schodiště

1.05 Chodba

1.06 Vstup zaměstnanci

1.07 Kancelář

1.08 Jídelna zaměstnanci

1.09 Kancelář

1.10 Kancelář ředitele

1.11 Backoffice

1.12 Recepční lobby

1.13 Softseating

1.14 Recepce

1.15 WC ženy

1.16 WC invalidé

1.17 WC muži

1.18 Chodba

1.19 Wc zaměstnanci ženy

1.20 Wc zaměstnanci muži

1.21 Úklidová místnost

1.22 Kuchyň

1.23 Sklad ovoce a zeleniny

1.24 Suchý sklad

1.25 Chlazený sklad

1.26 Mrazák

1.27 Úklid

1.28 Chodba

1.29 Chodba

1.30 WC zaměstnanci

1.31 Úklidová místnost

1.32 Chlazený sklad

1.33 Suchý sklad

1.34 Zádveří restaurace

1.35 Restaurace

1.36 Restaurace - salonek

1.37 Chodba

1.38 WC muži

1.39 WC invalidé

1.40 WC ženy

1.41 Úklidová místnost

2.NP
číslo název

2.01 Schodiště

2.02 Schodiště

2.03 Schodiště

2.04 Schodiště

2.05 Chodba

2.06 Chodba

2.07 Sklad

2.08 Úklidová místnost

2.09 Pokoj standard

2.10 Pokoj standard

2.11 Pokoj standard

2.12 Pokoj standard

2.13 Pokoj standard

2.14 Pokoj standard

2.15 Pokoj standard

2.16 Pokoj standard

2.17 Pokoj standard

2.18 Pokoj standard

2.19 Pokoj standard

2.20 Pokoj ZTP

2.21 Pokoj relax +

2.22 Pokoj relax 

2.23 Pokoj relax 

2.24 Pokoj relax 

2.25 Pokoj relax 

2.26 Pokoj relax +

SS
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A'
A

B

B'

3.NP
číslo název

3.01 Schodiště

3.02 Schodiště

3.03 Schodiště

3.04 Schodiště

3.05 Chodba

3.06 Chodba

3.07 Sklad

3.08 Úklidová místnost

3.09 Pokoj standard

3.10 Pokoj standard

3.11 Pokoj standard

3.12 Pokoj standard

3.13 Pokoj standard

3.14 Pokoj standard

3.15 Pokoj standard

3.16 Pokoj standard

3.17 Pokoj standard

3.18 Pokoj standard

3.19 Pokoj standard

3.20 Pokoj ZTP

3.21 Pokoj relax +

3.22 Pokoj relax 

3.23 Pokoj relax 

3.24 Pokoj relax 

3.25 Pokoj relax 

3.26 Pokoj relax +

4.NP
číslo název

4.01 Schodiště

4.02 Schodiště

4.04 Schodiště

4.05 Chodba

4.06 Chodba

4.07 Sklad

4.08 Úklidová místnost

4.09 Pokoj standard

4.10 Pokoj standard

4.11 Pokoj standard

4.12 Pokoj standard

4.13 Pokoj standard

4.14 Pokoj standard

4.15 Pokoj standard

4.16 Pokoj standard

4.17 Pokoj standard

4.18 Pokoj standard

4.19 Pokoj standard

4.20 Pokoj ZTP

S S
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1.PP
číslo název

01.01 Schodiště

01.02 Schodiště

01.03 Schodiště

01.04 Chodba

01.05 Sklad odpadu

01.06 Sklad špinavého prádla

01.07 Sklad čistého prádla

01.08 Elektrorozvodna

01.09 Výtahové lobby

01.10 Šatna ženy

01.11 Šatna muži

01.12 Sklad úklidu

01.13 Suchý sklad

01.14 Chlazený sklad

01.15 Strojovna VZT

01.16 Strojovna sprinklerů

01.17 Kotelna

01.18 Záložní zdroj

01.19 Garáže

S
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27NÁVRH DESIGNU HOTELOVÉHO POKOJE 

hotelový pokoj
návrh designu

26



29NÁVRH DESIGNU HOTELOVÉHO POKOJE  -  KOUPELNA

vzorová koupelna
návrh designu

28
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Stavební část obsahuje vybrané části projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Vybrané části jsou zpracovány dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 62/2013 Sb.  

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Novostavba hotelu v Rakovníku 

b) Místo stavby:   obec Rakovník 
   k.ú. Rakovník (739081) 
   parcela vycházející z předdiplomního projektu 

c) Předmět projektové dokumentace:  
   Společná dokumentace pro vydání stavebního povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Autor návrhu:   Tomáš Fejfar 
   K Nemocnici 855/28 
   350 02 Cheb 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa území 
- osobní prohlídka místa stavby 
- vlastní fotodokumentace místa  
- požadavky dle zadání diplomové práce 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  
Stavební parcela se nachází v katastrálním území Rakovník (739081), na východním okraji města Rakovník.  

b) Dosavadní využití území  
Pozemek se nachází na území bývalého vojenského prostoru Rakovník.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Stavba se nenachází v území chráněnému podle jiných právních předpisů. Z tohoto důvodu nejsou 
navržena příslušná opatření.  

d) Údaje o odtokových poměrech  
Nebyl proveden hydrogeologický průzkum, odtokové poměry nejsou známy.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování.  
Projekt předpokládá změnu platného územního plánu města Rakovník, a to na základě přiložené územní 
studie - předdiplomního projektu.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Požadavky dotčených orgánů ve stavebním řízení jsou splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nebyla předjednána žádná výjimka. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Podmiňující investicí je demolice stávajících objektů. Projekt vyžaduje realizaci inženýrských sítí a komunikací 
v dotčeném území.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
Pozemky parc. č.: 1822/1; 2040/1; 2040/5; 3725/1; 
Stavby parc. č.: 1822/12; 1822/13; 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem záměru je novostavba. 

b) Účel užívání stavby 
Stavba pro přechodné ubytování a stravování. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
Návrh je v souladu s požadavky na bezbariérový přístup ve všech veřejně přístupných částech. V rámci 
ubytovací části je část pokojů řešena bezbariérově. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevové řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:   1600m2 
Obestavěný prostor:   26600m3 
Počet hotelových pokojů:  48 pokojů 
Počet lůžek:   96 lůžek 

i) Základní bilance stavby 
Není součástí diplomové práce. 

j) Základní předpoklady výstavby 
Není součástí diplomové práce.  

k) Orientační náklady stavby 
Není součástí diplomové práce.  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Hotel 
SO 02 – Přípojky inženýrských sítí 
SO 03 – Přilehlé zpevněné komunikace 
SO 04 – Sadové úpravy 

B SOUHRNNÁ TECHNICÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek se nachází v západní části města Rakovník (k.ú. Rakovník (739081)). Na dotčené území byla v rámci 
přiloženého předdplomního projektu zpracována územní studie, ze které vychází řešená stavba. V území se 
v současnosti nacházejí objekty, u kterých je předpokládána jejich demolice.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- radonový průzkum – není proveden 

 

- geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemku – nebylo provedeno 
- inženýrsko-geologický průzkum – není proveden 
- hydrogeologický průzkum – není proveden  
- stavebně historický průzkum – není proveden 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí objektu se nenachází ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.   
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  
Objekt je navržen v rámci revitalizace bývalých kasáren Rakovník. Respektuje koncept a podobu nového 
urbanistického celku. Stavba nemá negativní vliv na své okolí. Objekt respektuje odstupové vzdálenosti od 
okolních objektů.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
asanace:    je požadována 
demolice stávajících objektů:  je požadována 
kácení dřevin:   je požadováno 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa  
Realizace stavby nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa.  

h) Územně technické podmínky  
Nová dopravní infrastruktura byla navržena jako součást revitalizace území v rámci urbanistické studie. Ve 
východní a v severní části pozemku je vedena zklidněná pozemní komunikace. Vedení inženýrských sítí se 
předpokládá převážně pod touto komunikací.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Podmiňující investicí je demolice stávajících objektů.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus  
Navržená novostavba hotelu se nachází v nově navržené urbanistické části města Rakovník na území 
bývalého vojenského prostoru. V okolí stavby se nachází - na východě stávající zástavba bytových domů, na 
jihozápadě hasičská stanice a na severu nezastavěné území s vzrostlou zelení. Nově je na jihu umístěna 
navržená pěší zóna se stromořadím lemována z jedné strany cyklostezkou a z druhé strany bytovým domem 
s občanskou vybaveností v parteru. Na západní straně objektu se nachází hnízdo třípodlažních bytových 
domů.  
Hotel je navržen jako individuální stavba. tvořena dvěma, na sebe kolmými, křídly. Tvar budovy a její umístění 
je voleno s ohledem na zvýraznění objektu a odlišení se od okolní zástavby.  

b) Architektonické řešení  
Navržený objekt hotelu je uspořádán do dvou křídel ve tvaru L. Jedna část objektu, se třemi nadzemními 
podlažími, vede podél pěší zóny se stromořadím, která směrem od hotelu k jihu klesá, zatímco druhá část se 
čtyřmi nadzemní podlažími pěší zónu ukončuje a je nejvýraznějším bodem v zástavbě. Objekt je výrazný i 
z hlediska materiálového řešení. Část s okny bude řešena jako strukturální fasáda, zatímco zbytek je opláštěn 
kovovými lamelami systému Ruukki v měděném provedení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení je rozděleno podle způsobu příchodu/příjezdu do hotelu. Hosté, přicházející pěšky, vstupují 
do lobby s recepcí z jižní strany v ose pěší zóny. Noví, hosté přijíždějící autem nebo autobusem vstupují do 
recepčního lobby opět v ose pěší zóny, ale ze severní strany. Hosté, již ubytovaní parkují v podzemních 
garážích, odkud pokračují jedním z výtahů. Vstup do restaurace je řešen odděleně na úrovni 1.NP pro hotelové 
i venkovní hosty. Pro personál je vyhrazen vstup ze severu, na východním konci objektu.  
Ve vstupním, tj. 1.NP, se nachází recepce s lobby sezením a přístupem k výtahům, dále pak zázemí pro vedení 
hotelu, kuchyně a ve druhé části restaurace. Ve 2., 3., a 4.NP jsou pokoje. Zázemí zaměstnanců, sklady, prostory 
technického zázemí a garáže jsou umístěny v 1.PP.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do všech společných 
částí objektu je umožněn bezbariérový přístup. V budově jsou zřízeny evakuační výtahy s kabinou splňující 
minimální rozměrové požadavky pro bezbariérové užívání. Dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. musí 
nejméně 5% pokojů v ubytovacím zařízení splňovat požadavky pro bezbariérové užívání. Tyto jsou zřízeny ve 
2.,3., a 4.NP.   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provozována tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na 
bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny vyhláškou č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích.   
Všichni uživatelé musí svoje chování podřídit ustanovení zákona č.237/2007 Sb. o požární ochraně a 
předpisům provozovatele objektu. Před uvedením do provozu bude zpracován provozní řád objektu, ve 
kterém budou zapracovány požární a poplachové směrnice, manuály a provozní předpisy pro ovládání a 
údržbu technických zařízení a vybavení a požadavky na jejich revize.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení  
Navržený objekt má tvar písmene L. Stavba má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V severní částí jsou 
pak nadzemní podlaží 4. Objekt je kompletně navržen jako železobetonový skelet se ztužujícími 
železobetonovými jádry a zdmi.  

b) Konstrukční a materiálové řešení. 

Základové konstrukce:  
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové patky a pasy provedeny z prostého betonu. Spodní 
stavba je navržena jako bílá vana 

Nosné konstrukce:  
Konstrukční systém stavby je železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnami a jádry. Rozpětí 
nosných sloupů a stěn je navrženo v souladu s dispozičním uspořádáním. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy jako jednosměrně pnuté monolitické desky. V jedné části o tl. 160mm a ve druhé části o tl. 200mm.  
V části s lodžiemi, jsou nosné desky vykonzolovány přes isonosníky. Konstrukční výšky podlaží v 1.PP a 1.NP 
jsou 5m, ve 2.NP, 3.NP a 4.NP 4m.  

Schodiště:  
Schodiště je navrženo jako železobetonový prefabrikát uložený na ozub v monolitickém jádru.  

Nenosné konstrukce – příčky  
Příčky budou zhotovené z keramických akustických tvárnic a dále jako sádrokartonové a budou plnit 
akustické požární a tepelně technické požadavky. Konstrukce příček bude provedena na celou výšku podlaží. 
Překlady budou keramické prefabrikáty. Veškeré skladby budou splňovat požadavky požární ochrany dle PBŘ. 

Podlahy:  
Konstrukce podlah bude těžká plovoucí s roznášecí vrstvou z cementového potěru se skelnými vlákny. 
Podlahy budou opatřeny vrstvou izolace z minerální vlny, která zaručí požadované tepelně-technické a 
akustické parametry. Podrobné skladby podlah viz. výkres řezu. Nášlapné vrstvy jsou řešeny jako koberec, 
lepená dřevěná podlaha, podlaha z dřevěných prken, keramická dlažba, epoxidová litá podlaha. Všechny 
nášlapné vrstvy budou splňovat třídu reakce na oheň požadovanou z hlediska PBŘ.  

Povrchy stěn:  
Stěny budou omítnuty sádrovou omítkou s kletovaným povrchem a opatřeny malbou, Část stěn má jako 
povrchovou úpravu keramický obklad/dlažbu. Část stěn je řešena jako pohledový beton.  

Malby:  
Povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku nebo sádrokarton, budou opatřeny interiérovou 
malbou v odstínu dle projektu interiéru.  
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Obklady:  
V koupelnách hotelových pokojů a dalších provozech bude proveden keramický obklad stěn do výšky 
podhledu. Stěny a podlaha koupelen budou opařeny hydroizolačním nátěrem. Jako obklad budou použity 
velkoformátové dlaždice.  

Podhledy: 
V prostorech kde je navržen podhled, bude provedený jako hladký sádrokartonový zavěšený podhled, nad 
kterými budou rozvedeny instalace technického zařízení. Podhledy budou splňovat předepsanou požární 
odolnost dle požadavků PBŘ. V místech, kde je potřeba zajistit přístup k instalacím nad podhledy budou 
provedena instalační dvířka dle požadavku jednotlivých profesí. V místech se zvýšenou vlhkostí budou SDK 
podhledy z desek určených pro vlhká prostředí.  

Fasáda:  
Strukturální zasklení je navrženo z hliníkových profilů Reynaers. V jedné části se jedná o pevné zasklení 
doplněné výklopným ventilačním křídlem, ve druhé části pak o pevné zasklení a posuvnou část pro vstup do 
lodžií. Neprosklená fasáda je řešena jako dvouvrstvá, provětrávaná s tepelnou izolací z desek z minerální vlny 
a se systémovým fasádním obkladem z kovových lamel Ruukki.  

Střecha:  
Jednotlivé části objektu jsou zastřešeny plochými jednoplášťovými zelenými střechami s obráceným 
pořadím vrstev se substrátem pro extenzivní zeleň. Zateplení střešního pláště je navrženo z desek XPS X-
FOAM HBT. Plochy střech jsou spádovány pomocí vrstvi z keramzitbetonu ve spádu min 2% ke vtokům. Guly 
na střechách jsou napojené na vnitřní svody dešťové vody vedené v instalačních jádrech. 

Klempířské výrobky:  
Pro oplechování prvků obvodového pláště bude použit titanzinkový plech přírodní šedé. 

Záchytný systém pro údržbové práce na střechách:  
Na střechách budovy budou prováděny údržbové práce jako přístup k technologickým zařízením, střešním 
vtokům, odstraňování sněhu apod. Z tohoto důvodu bude navržen systém jisticích prvků proti pádu osob 
z výšky.   

c) Mechanická odolnost a stabilita  
Nosná konstrukce objektu je navržena podle empirických vzorců. Bude zapotřebí detailní statický výpočet. 
Součástí návrhu je podrobnější návrh některých částí viz. část BZK.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu i pro přípravu TUV bude sloužit plynový kotel umístěný v technické části 
objektu, ve strojovně, v 1.PP. Jednotky VZT s rekuperací tepla a vlhkosti budou umístěny ve strojovně VZT 
v 1.PP. Provozy v 1.NP jsou vytápěny/chlazeny pomocí vzduchotechniky v kombinaci s podlahovými 
konvektory. Pokojová část je standardně vytápěna konvektory v podlaze. Dovytopení a chlazení pokojů je 
zajištěno fan coily se zdrojem tepla/chladu v uzavřeném okruhu z jednotky umístěné na střeše objektu. 
Z provozů v 1.NP bude vzduch nuceně odtahován a rekuperován. Odděleně bude řešen odtah vzduchu 
z digestoře z kuchyně, z podzemních garáží a z hygienických zařízení. Rozvody TUV budou doplněny 
cirkulačními okruhy. Objekt bude vybaven požárním rozvodem vody a záložním zdrojem. Schéma 
technologických rozvodů viz. část TZB.  

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  

V hotelové části jsou navrženy 4 chráněné únikové cesty. Z každého pokoje je umožněn únik ve dvou různých 
směrech do CHÚC. Každý pokoj tvoří samostatný požární úsek. Chodby, schodiště a výtahové šachty tvoří 
samostatné požární celky. Z restaurace je umožněn únik přímo na terén. Z lobby je umožněn únik přímo na 
terén. Z kuchyně je umožněn únik do CHÚC. Výtahy jsou navrženy jako evakuační. V 1.PP je umožněn únik do 
CHÚC vždy dvěma různými směry.   
Ve všech částech budou provedeny rozvody pro stabilní hasící zařízení - sprinklery. Objekt je vybaven 
systémem EPS (elektronická požární signalizace), evakuačním rozhlasem, nouzovým osvětlením a záložním 
zdrojem. Před uvedením do provozu bude zpracována dokumentace zdolávání požáru.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se úspor energií a hospodaření s teplem. Komplexní 
energetické posouzení je nahrazeno štítkem obálky budovy.  

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

Stavba splňuje obecně hygienické předpisy a technické požadavky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Toto bude zajištěno 
použitím protiradonové krystalizační přísady do vodostavebního betonu bílé vany spodní stavby.   

b) Ochrana před bludnými proudy 
Není součástí diplomové práce 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nachází v oblasti bez zvýšené seizmické činnosti. 

d) Ochrana před hlukem 
Není součástí diplomové práce. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba není dotčena zátopovým územím, protipovodňová opatření nebudou realizována. Proti vzdutí vody 
do budovy v době přívalových dešťů budou v potrubí kanalizace osazeny zpětné klapky)  

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není součástí diplomové práce.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude připojen na nově zbudované inženýrské sítě v území.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace.   
Všechny vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Všechna patra budovy jsou dostupná bezbariérovými 
výtahy. V každém patře je bezbariérově řešená ubytovací jednotka.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vychází z předdiplomního projektu. 

c) Doprava v klidu  
Krátkodobé parkování je umožněno přímo u vstupu do hotelu na úrovni 1.NP. Parkovací místa pro ubytované 
hosty se nacházejí v podzemních garážích v kapacitě 22 stání. Další parkovací místa se nacházejí v okolí 
hotelu.  

d) Pěší a cyklistické stezky 
V rámci urbanistického řešení území byla v blízkosti hotelu navržena cyklostezka.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Terénní úpravy se týkají hlavně zbudování podzemní části hotelu. Přebývající materiál bude využit na terénní 
úpravy řešeného území dle návrhu v urbanistické studii, na základě které bude vysazena nová zeleň.  

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

Není součástí diplomové práce.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Není součástí diplomové práce 
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Tabulka místností 2.NP
číslo název plocha světlá výška povrch podlahy povrch stěn povrch stropu

2.01 Schodiště 17,16 3,75 litá podlaha pohledový beton pohledový beton

2.02 Schodiště 37,42 3,75 keramická dlažba pohledový beton pohledový beton

2.03 Schodiště 16,34 3,75 litá podlaha pohledový beton pohledový beton

2.04 Schodiště 31,75 3,75 litá podlaha omítka, malba pohledový beton

2.05 Chodba 193,03 3,0 koberec pohledový beton; omítka, malba SDK podhled

2.06 Chodba 12,50 3,0 koberec pohledový beton; omítka, malba SDK podhled

2.07 Sklad 16,87 3,0 keramická dlažba omítka, malba SDK podhled

2.08 Úklidová místnost 3,65 3,0 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.09 Pokoj 23,97 2,5; 2,8 koberec omítka, malba SDK podhled

2.09a Koupelna 6,31 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.10 Pokoj 23,97 2,5; 2,8 koberec omítka, malba SDK podhled

2.10a Koupelna 6,31 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.11 Pokoj 23,97 2,5; 2,8 koberec omítka, malba SDK podhled

2.11a Koupelna 6,31 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.19 Pokoj 23,97 2,5; 2,8 koberec omítka, malba SDK podhled

2.19a Koupelna 6,31 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.20 Pokoj ZTP 29,23 2,5; 2,8 koberec omítka, malba SDK podhled

2.20a Koupelna ZTP 8,34 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.21 Pokoj 37,71 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo pohledový beton; omítka, malba SDK podhled

2.21a Koupelna 10,27 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.21b Lodžie 8,95 3,4 dřevo - -

2.22 Pokoj 33,13 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo omítka, malba SDK podhled

2.22a Koupelna 7,74 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.22b Lodžie 7,91 3,65 dřevo - -

2.23 Pokoj 34,05 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo omítka, malba SDK podhled

2.23a Koupelna 7,90 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.23b Lodžie 8,36 3,4 dřevo - -

2.24 Pokoj 33,08 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo omítka, malba SDK podhled

2.24a Koupelna 7,74 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.24b Lodžie 7,91 3,4 dřevo - -

2.25 Pokoj 34,05 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo omítka, malba SDK podhled

2.25a Koupelna 7,90 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.25b Lodžie 8,36 3,4 dřevo - -

2.26 Pokoj 40,77 2,5; 2,8; 2,65 koberec, dřevo pohledový beton; omítka, malba SDK podhled

2.26a Koupelna 7,90 2,5 keramická dlažba keramický obklad SDK podhled

2.26b Lodžie 11,94 3 dřevo - -

S
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P1 - Skladba podlahy s kobercem [mm] P5 - Skladba podlahy - restaurace [mm] S1 - Skladba obvodové stěny ŽB [mm]

pochozí vrstva - koberec 10 pochozí vrstva - dřevěné parkety 15 systémový fasádní obklad z kovových lamel 40

cementová samonivelační stěrka 5 flexibilní lepidlo 5 provětrávaná vzduchová mezera, kotvící profily 50

cementový potěr se skelnými vlákny 40 cementová samonivelační stěrka 5 paropropustná folie

separační folie cementový potěr se skelnými vlákny 40 tepelná izolace Rockwool + rošt 80

kročejová izolace Rockwool 40 separační folie tepelná izolace Rockwool + rošt 120

železobetonová deska 200 kročejová izolace Rockwool 40 železobetonová stěna (pohledový beton) 300

železobetonová deska 200

P2 - Skladba podlahy nad podzemním podlažím [mm] P6 - Skladba podlahy s keramickou dlažbou [mm] S2 - Skladba mezipokojové stěny [mm]

pochozí vrstva - velkoformátová dlažba 50 pochozí vrstva - keramická dlažba 10 sádrová omítka s kletovaným povrchem 6

štěrkový podsyp 50 flexibilní lepidlo 5 stěna z tvárnic Liapor KM240 240

drenážní rohož 20 hydydroizolační stěrka sádrová omítka s kletovaným povrchem 6

hydroizolace - asfaltový pás cementový potěr se skelnými vlákny 40

spádová vrstva - XPS klínce 20 - 40 separační folie

tepelná izolace XPS 100 kročejová izolace Rockwool 40 S3 - Skladba suterénní stěny [mm]

železobetonová deska 160 železobetonová deska 200 geotextilie

drenážní nopová folie 25

tepelná izolace XPS 150

P3 - Skladba podlahy - lodžie [mm] P7 - Skladba dřevěné podlahy [mm] stěna - vodostavební železobeton 300

pochozí vrstva - dřevěná prkna 30 pochozí vrstva - dřevěná podlaha 30

roznášecí rošt s podložkami 215 - 250 kalciumsulfátové deska na pero drážku 40

hydroizolace - asfaltový pás dřevěnné stojky 40 R1 - Skladba střechy [mm]

železobetonová deska 200 cementová samonivelační stěrka 5 substrát střešní pro extenzivní zeleň 120

cementový potěr se skelnými vlákny 40 nopová folie DEKDREN T20 20

separační folie 2xtepelná izolace XPS X-FOAM HBT 300 120

P4 - Skladba epoxidové podlahy [mm] kročejová izolace Rockwool 40 2xhydroizolace asfaltový pás ELASTODEK 40M 4

pochozí vrstva epoxidová litá podlaha 5 železobetonová deska 200 spádová vrstva keramzitbeton 40 - 165

penetrace podkladu železobetonová deska 200

cementový potěr se skelnými vlákny 40

separační folie

tepelná izolace XPS 160

separační folie

podkladní deska - vodostavební železobeton 200
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stavební část - BZK 45



ρs = 1,5% 

fck = 35MPa 

σs = 400MPa 

fd4 – vlastní tíha sloupu, 
konstrukční výška patra = 4m 

fd5 – vlastní tíha sloupu, 
konstrukční výška patra = 5m 

Rezerva v ploše průřezu 
sloupu nechána z důvodu 
návrhu jen z normálového 
zatížení a zanedbání 
výstřednosti 

 NÁVRH ROZMĚRŮ SLOUPU S1 V PATĚ 1.PP 

 Odhad rozměrů sloupu 

  a = 500mm  b = 500mm 
   

𝑧𝑧. 𝑠𝑠. = 0,5 · 9,1 + 0,5 · 9,1 = 9,1𝑚𝑚 

 

 Vlastní tíha sloupu 

𝑓𝑓𝑑𝑑4 = 0,5 · 0,5 · (4 − 0,6) · 25 · 1,35 = 28,69𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑓𝑓𝑑𝑑5 = 0,5 · 0,5 · (5 − 0,6) · 25 · 1,35 = 37,13𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 Rozměr sloupu 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝑑𝑑
0,8 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑 + 𝜌𝜌𝑠𝑠 · 𝜎𝜎𝑠𝑠

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3233,9
0,8 · 23,33 + 0,015 · 400

 

  Areq =  0,1311m2   

 

 

 
NOVÝ NÁVRH SLOUPU  
 a = 0,4m b = 0,4m 
 Aprov = 0,16m2 

ZVOLENÁ TLOUŠŤKA DESKY JE 160mm 

NÁVRH ROZMĚRŮ DESKY - JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ DESKA D1 2.NP 

 
 

Empirický návrh 

𝑑𝑑 = 𝑙𝑙
35 ÷ 𝑙𝑙

30 ⇒ 𝑑𝑑 = 5040
35 ÷ 5040

30 ==> 144 ÷ 168𝑚𝑚𝑚𝑚 

hd = 160mm 
Podmínka vymezující ohybové štíhlosti 

d ≥ l
xc1 · xc2·?xc3 · λd1tab

d ≥ 5040
1,0 · 1,0 · 1125 · 30

 

d ≥ 134,4mm 
cmin = MAX( cmin,b; cmin,dur + Δcdur,y – Δcdur,st – Δcdur,add; 10) 
cmin = MAX ( 8;  10 + 0 – 0 – 0 ;   10) 
cmin = 10mm 
cnom = cmin +Δcdur = 10 + 10 = 20mm 

ℎ𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 + ∅
2 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 134,4 + 8

2 + 20 

ℎ𝑑𝑑 = 158,4 = 160𝑚𝑚𝑚𝑚 

  

 

 

⦰ výztuže zvolen 8mm 

κc1 = součinitel tvaru průřezu = 1,0 
κc2 = součinitel napětí = 1,0 
κc3 = součinitel napětí výztuže 
κC3 = 500

fyk
· As,prov

As,req
=1,2-1,3 = 1,25 

λd,tab – tabulková hodnota 
vymezující ohybové štíhlosti -> 
vnitřní pole spojitého nosníku 
ρ = 0,5% -> 30 
ρ = As,prov / b*d 

cnom - nominálni krycí vrstva 
výztuže   
cnom = cmin +Δcdur 
Δcdur – přídavek na návrhovou 
odchylku 

 

 

 

pevnostní třída betonu 
C35/45 

stupeň vlivu prostředí XC1 

třída oceli B500B 
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NÁVRH ROZMĚRŮ PRŮVLAKU P1 VE 2.NP 

 
 
Empirický návrh 

ℎ𝑇𝑇 = 𝑙𝑙
12 ÷ 𝑙𝑙

8 = 9100
12 ÷ 9100

8 = 758 ÷ 1137𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ𝑇𝑇 = 900𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑏𝑏𝑇𝑇 = (1
3 ÷ 2

3) ℎ𝑇𝑇 = 900
3 ÷ 900 · 2

3 = 300 ÷ 600𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑇𝑇 = 500𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Plošné zatížení z desky 

         z. š. = 5,040 ∗ 0,5 + 5,030 ∗ 0,5 = 5,035m 

fd = fdd · z. š. = 10,21 · 5,035 = 51,41kN/m 
 Vlastní tíha průvlaku 

 
fd,p = (hT − hd) · bT · fk · γ = (0,9 − 0,16) · 0,5 · 25 · 1,35 = 12,49kN/m 

𝑓𝑓𝐷𝐷 = 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑 +  𝑓𝑓𝑑𝑑,𝑝𝑝 = 51,41 + 12,49 = 63,90𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑑𝑇𝑇 = ℎ − 𝑐𝑐 − ∅𝑡𝑡𝑟𝑟 − ∅𝑣𝑣
2 = 900 − 25 − 10 − 20

2 = 855𝑚𝑚𝑚𝑚   

µ = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑏𝑏𝑇𝑇 · 𝑑𝑑𝑇𝑇

2 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑
= 519,62 · 106

500 · 8552 · 23,33 = 0,061 

      µ = 0,061 → 𝜉𝜉 = 0,077 

návrh příliš neekonomický, ξ doporučené je ca 0,15 

  

Výpočet proveden v programu 
EduBeam ver. 3.4.3. 

VEd, MAX = 330,65kN 

MEd, MAX = 519,62kNm 

dt – staticky účinná výška  

∅ třmínek = 10mm 
∅ výztuž = 20mm 

fcd = 23,33MPa 

 

 NOVÝ NÁVRH PRŮVLAKU 

 
ℎ𝑇𝑇 = 600𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑇𝑇 = 300𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑑𝑑,𝑝𝑝 = (ℎ𝑡𝑡 − ℎ𝑑𝑑) · 𝑏𝑏𝑇𝑇 · 𝑓𝑓𝑘𝑘 · 𝛾𝛾 = (0,6 − 0,16) · 0,3 · 25 · 1,35 = 4,455𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚
 

  𝑓𝑓𝐷𝐷 = 47,63 + 4,455 = 52,1𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑇𝑇 = ℎ − 𝑐𝑐 − ∅𝑡𝑡𝑟𝑟 − ∅𝑣𝑣
2 = 600 − 25 − 10 − 20

2 = 555𝑚𝑚𝑚𝑚 

µ = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑏𝑏𝑇𝑇 · 𝑑𝑑𝑡𝑡

2 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑
= 450,3 · 106

300 · 5552 · 23,33 = 0,21 

µ = 0,21 → 𝜉𝜉 = 0,298 

  0,15 < ξ <0,44  →  návrh OK 

 Ověření stupně vyztužení 

𝜁𝜁 = 0,881
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑 = 434,8𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 =
𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑

𝐴𝐴𝑐𝑐
=

𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑1𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝜁𝜁 · 𝑑𝑑𝑇𝑇 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑

𝑏𝑏𝑇𝑇 · 𝑑𝑑𝑇𝑇
=

450,3 · 106

0,881 · 555 · 434,8
300 · 555 = 0,0127 

𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 = 1,27%
𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 4%  

𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 →  návrh OK 

 

 

VEd, MAX = 286,54kN 

MEd, MAX = 450,3mm 



49SCHÉMA VÝKRESU TVARU DESKY 2.NP  |  M 1:200



stavební část - TZB 51



5352 ZÓNOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ TZB ZÓNOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ TZB



5554 PŮDORYSNÉ SCHÉMA ZÓN  |  M 1:400 PŮDORYSNÉ SCHÉMA ZÓN  |  M 1:400

1.PP 2.NP a 3.NP

4.NP1.NP


