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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby nepodsklepené, 

podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. 

Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D 

v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy 

a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat 

výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně 

fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 

budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní 

text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. Sylva Bantová, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby 

sportovního centra ve Zlíně. Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. 

Objekt je ohraničen ze dvou stran hlavními cestami, na které navazují rodinné a bytové domy. 

Stavební parcela objektu je mírně svažitá, terénními úpravami však upravena do zdánlivé roviny. 

Hala je rozdělena na tři provozní celky. První a dominantní celek tvoří hrací plocha s tribunou 

včetně příslušného zázemí. Druhý celek tvoří horolezecká stěna včetně příslušného zázemí. Třetí 

celek tvoří bar včetně příslušného zázemí. Objekt je navržen s přihlédnutím na Baťovu architekturu. 

Objekt novostavby je řešen jako skeletová konstrukce s kombinovaným rámovým systémem. 

Hlavní nosná svislá konstrukce skeletu je navržena z železobetonových montovaných sloupů. 

Nosná vodorovná konstrukce skeletu včetně stropní konstrukce je navržena v systému slimfloor, 

spočívající na uložení stropních předpjatých dílců Spiroll na spodní pásnici speciálního ocelového 

nosníku Deltabeam. V rámci nosného systému jsou řešena i ztužení a konstrukce tribuny, která jsou 

řešena jako železobetonové montované prvky. Opláštění objektu je kombinované. Od 2NP je na 

objektu navržen systém tepelněizolačních sendvičových panelů, kotvených do předsazené ocelové 

rámové konstrukce. Střešní konstrukce je plochá navržena z trámových plechů s tepelnou izolací a 

hydroizolační vrstvy z m-PVC. Výplně objektu včetně lehkého obvodového pláště jsou navrženy 

jako v systému Schüco. 

 

 

sportovní centrum, železobetonový montovaný skelet, příhradový ocelový vazník, tepelněizolační 

sendvičové panely,  slimfloor, lehký obvodový plášť 

The diploma thesis deals with project documentation for the realization of the sports centre in Zlín. 

Object is located on the edge of the city Zlín in build-up area of the sports halls. Object is defined 

from two sides by major roads, that are connected with family and residential buildings. Building 

site of the object is sligtly sloping, however with ground adapting adjusts into seeming flat land. The 

hall is devided on three operation parts. First and dominant unit is formed by gaming area with 

grandstrand, corresponding facilities included. Second unit is formed by mountaineering wall, 

corresponding included. Third unit is formed by bar, corresponding facilities included. Object is 

drafted with consideration of the Baťas architecture. Object is designed like a skeleton construction 

with combinated system of frames. Main supporting vertical construction of skeleton is designed 

from reinforced prefabricated concrete column. Main supporting horizontal construction of skeleton 

is designed like a system solution slimfloor, that is based on placing prestressed segment onto 

bottom side of a special beam Deltabeam. Within the main supporting construction is designed  

stifenner and construction of grandstrand as well, maid from reinforced prefabricard concrete. 

Sheathing of the object is combinated. From the second floor is designed system from thermal 

insulated sandwich panels, which is anchored into the pre-set steel construction. Roof is designed 

as a flat roof with trapezoidal metal sheet with thermal insulation and waterproofing layer made 

from m-PVC. Fillings of the object including light curtain wall is designed from system Schüco. 

 

 

sports centre, reinforced prefabricated skeleton, truss steel beam, thermal insulated sandwich panels,  

slimfloor, light curtain wall 
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Bc. Marek Studený Sportovní centrum ve Zlíně. Brno, 2019. 34 s., 572 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. 

Sylva Bantová, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Sportovní centrum ve Zlíně 

je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 11. 1. 2019  

   Bc. Marek Studený 
autor práce  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Sportovní centrum ve Zlíně zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 11. 1. 2019  

   Bc. Marek Studený 
autor práce  
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Děkuji vedoucímu diplomové práce, paní Ing. Sylvě Bantové, Ph.D. za technické vedení a vstřícné 

jednání. 

Děkuji rodičům za obrovskou podporu po celou dobu studia. 
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Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro 

provádění staveb. 

Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. Objekt je ohraničen ze 

dvou stran hlavními cestami, na které navazují rodinné a bytové domy. Stavební parcela objektu je 

mírně svažitá, terénními úpravami však upravena do zdánlivé roviny. Hala je rozdělena na tři 

provozní celky. První a dominantní celek tvoří hrací plocha s tribunou včetně příslušného zázemí. 

Druhý celek tvoří horolezecká stěna včetně příslušného zázemí. Třetí celek tvoří bar včetně 

příslušného zázemí. Objekt je navržen s přihlédnutím na Baťovu architekturu.  
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Sportovní centrum ve Zlíně 

 

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

Katastrální území:    Zlín (635561) 

Parcelní čísla:     1000/15, 1000/16, 5767, 1000/8, 1000/7 

Obec:      Zlín (585068) 

Stavební úřad:     Magistrát města Zlína – Stavební úřad 

 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 

nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Výstavba nového trvalého objektu sportovní haly ve Zlíně. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Stavebník:     Statutární město Zlín 

Adresa stavebníka:    náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla 

(právnická osoba), 

Bc. Marek Studený, Kúty 1945, Zlín 760 01 

 

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, 

Bc. Marek Studený, Kúty 1945, Zlín 760 01 

 

c) jména 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. 

Bc. Marek Studený, Kúty 1945, Zlín 760 01 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 – Sportovní centrum 

SO 02 – Venkovní hřiště 

SO 03 – Zpevněné plochy 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Kanalizace 

SO 06 – Teplovod 

SO 07 – Přípojka NN 

SO 08 – Sdělovací kabel 

SO 09 – Terénní a sadové úpravy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- územní plán města Zlín 

- výpis z katastru nemovitostí 

- projektová dokumentace pro stavební povolení 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Navržená stavba bude umístěna v oblasti sportovních hal, na jižním okraji města Zlín, 

západně od silnice 1. třídy (Březnická). Stavba se nachází v zastavěném území a je v souladu 

s charakterem území. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Navržená stavba je v souladu s regulačním plánem. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Zlín. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Netýká se. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Viz hydrogeologický průzkum ve složce 1. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované 

území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

Navržená stavba se nachází v památkové zóně. V této oblasti je nutné dodržovat jednotnou 

architekturu budov města Zlín. Studie je navržena autorizovaných architektem. 

Dále stavba nebude umístěna na území chráněném podle jiných právních předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Stavba bude mimo záplavové území. 

 

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

v území, 

Nepředpokládá se, že stavba bude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba 

nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Netýká se. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Bude použito stávající dopravní a technické infrastruktury v blízkosti řešeného území. 

V rámci stavby je navržen bezbariérový přístup. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Nejsou žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

Katastrální území – Zlín 

1000/15 (ostatní plocha), 1000/16 (ostatní plocha), 5767 (zastavěná plocha a nádvoří), 

1000/8 (ostatní plocha), 1000/7 (ostatní plocha) 

Parcelní číslo stavby 5767 vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří. Aktuálnímu stavu parcela 

neodpovídá. Chyba katastru nemovitostí nebo nenahlášená demolice dřívější stavby. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Netýká se. Stavba nezasahuje do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Projekt řeší novou stavbu sportovní haly. 

 

b) účel užívání stavby, 

Účelem stavby je vybudování nového sportovního centra. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Netýká se. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 

Netýká se. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha sportovního centra     2 468,8 m2 

Obestavěný prostor sportovního centra     31 810,1 m2 

 

h) 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., 

Jednotlivé části stavby jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky ČSN 730540-2 a 

vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti staveb. Bližší specifikace nebyly předmětem 

diplomové práce. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Předpokládá se, že v souladu s požadavky stavebníka bude projektovaná výstavba 

provedena od 09/2019. Předpokládané ukončení stavebních prací 12/2021. Stavba nebude členěna 

na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou 235 milionu bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. Objekt je ohraničen ze 

dvou stran hlavními cestami, na které navazují rodinné a bytové domy. Stavební parcela objektu je 

mírně svažitá, terénními úpravami však upravena do zdánlivé roviny. Hala je rozdělena na tři 

provozní celky. První a dominantní celek tvoří hrací plocha s tribunou včetně příslušného zázemí. 

Druhý celek tvoří horolezecká stěna včetně příslušného zázemí. Třetí celek tvoří bar včetně 

příslušného zázemí. Objekt je navržen s přihlédnutím na Baťovu architekturu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. V 1NP se nachází začínající prostor hrací plochy 

s tribunou a komunikačními prostory, dále šatny s hygienickým zázemím, technická místnost 

předávací stanice, sušárna a prádelna, úklid, sklad sportovních potřeb, začínající prostor horolezecké 

stěny včetně hygienického zařízení. V 2NP se nachází posilovna včetně hygienického zařízení. 

V 3NP se nachází bar včetně hygienického zařízení, posilovna, technické místnosti VZT. 

Obvodový plášť je navržen v cihlové červené barvě nejvíce připomínající místní architekturu. 

Hliníkové profily výplní a lehkého obvodového pláště v RAL 7021 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje výrobní provozy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do administrativní budovy bude 

bez schodů a vyrovnávacích stupňů s maximálním převýšením 20 mm. V přízemí bude WC pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V průběhu užívání budovy budou dodržovány příslušné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví (zejména zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce a na něj navazující 

právní předpisy) a související platné technické normy. Za rozpracování a zajištění funkčnosti 

systému zajištění BOZP při provozu předmětného objektu odpovídá jeho majitel, respektive 

provozovatel. 

Před uvedením budovy do provozu zajistí dodavatel díla ve spolupráci s objednavatelem 

provedení všech předepsaných zkoušek (bude zpřesněn protokol o vnějších vlivech prostředí) a 

revizí technických a technologických zařízení budovy, tak aby byla při jejich provozu zajištěna 

bezpečnost při práci nebo manipulaci se zařízením a samozřejmě i všech dalších osob do objektu 

vstupujících. Před uvedením provozu do užívání bude rovněž zpracována provozovatelem objektu 

předepsaná dokumentace BOZP včetně PO a vnitřní provozní a technologické předpisy a příslušné 

pokyny budou formou bezpečnostních značek (tabulek a symbolů) a textů zveřejněny. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. Objekt je ohraničen ze 

dvou stran hlavními cestami, na které navazují rodinné a bytové domy. Stavební parcela objektu je 

mírně svažitá, terénními úpravami však upravena do zdánlivé roviny. Hala je rozdělena na tři 

provozní celky. První a dominantní celek tvoří hrací plocha s tribunou včetně příslušného zázemí. 

Druhý celek tvoří horolezecká stěna včetně příslušného zázemí. Třetí celek tvoří bar včetně 

příslušného zázemí. Objekt je navržen s přihlédnutím na Baťovu architekturu. Objekt novostavby 

je řešen jako skeletová konstrukce s kombinovaným rámovým systémem. Hlavní nosná svislá 

konstrukce skeletu je navržena z železobetonových montovaných sloupů. Nosná vodorovná 

konstrukce skeletu včetně stropní konstrukce je navržena v systému slimfloor, spočívající na 

uložení stropních předpjatých dílců Spiroll na spodní pásnici speciálního ocelového nosníku 

Deltabeam. V rámci nosného systému jsou řešena i ztužení a konstrukce tribuny, která jsou řešena 

jako železobetonové montované prvky. Opláštění objektu je kombinované. Od 2NP je na objektu 

navržen systém tepelněizolačních sendvičových panelů, kotvených do předsazené ocelové rámové 

konstrukce. Střešní konstrukce je plochá navržena z trámových plechů s tepelnou izolací a 

hydroizolační vrstvy z m-PVC. Výplně objektu včetně lehkého obvodového pláště jsou navrženy 

jako v systému Schüco. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

Zemní práce 

Na stavebním pozemku bude připravena zemní pláň s dostatečnou únosností pro výstavbu. 

Bude provedena úprava podloží vápennou stabilizací nebo výměna nevhodné zeminy za vhodnou 

dostatečně zhutnitelnou zeminu – řešení je nutné konzultovat s geotechnikem podle výsledků 

únosnosti podloží. 

Bude provedena skrývka ornice v nezbytném rozsahu před zahájením zemních prací, a to 

v tl. cca 150 mm. Umístění na pozemku investora. 

Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Veškerá vykopaná zemina bude 

použita pro finální provedení násypu a vyrovnání terénu. 

Objekt bude uzemněný podle projektu elektroinstalací. Uzemnění v základové spáře dle 

ČSN 33 2000-5-54.  
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Základové konstrukce 

S ohledem na provedený inženýrsko-geologický průzkum staveniště bude železobetonová 

prefabrikovaná nosná konstrukce objektu založena na železobetonových monolitických pilotách s 

pilotovými hlavicemi s kalichy pro kotvení sloupů. Pod pilotové hlavice je navržena podkladní 

deska minimální tl. 100 mm. 

Po obvodu objektu a pod vnitřními stěnami budou železobetonové montované základové 

pasy uložené na pilotové hlavice. V místě tribunových nosníků jsou navrženy železobetonové 

monolitické jednostupňové patky na podkladní beton a železobetonovou monolitickou pilotu. 

Výtahová šachta je založena na železobetonové základové desce tl. 180 mm a podkladním 

betonu minimální tloušťky 100 mm. 

Základovými konstrukcemi je nutno vybudovat prostupy pro vedení inženýrských sítí. 

 

Betonové nosné konstrukce 

 Objekt je navržen jako kombinovaný skelet z železobetonových montovaných sloupů, 

ztužidel, stropních panelů, schodišť a stěnových dílců. Průřez sloupů 400x400, uložení do kalichu 

na podkladní maltu. Stropní panely Spiroll navrženy tl. 250 mm. Předpjaté dílce budou pokládány 

na systémovou pryžovou podložku tloušťky min. 10 mm. Minimální uložení předpjatých dílců 

Spiroll činí 100 mm. Železobetonové dílce budou navrženy a provedeny v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením. Požadované požární odolnosti viz požárně bezpečnostní zpráva. V místě 

hlavního schodiště navržený stěnový jednovrství dílec pro ztužení objektu a pro uložení schodiště. 

V místě posilovny jsou navrženy stěnové dílce pro uložení schodišťové mezipodesty. 

 

Ocelové nosné konstrukce 

Nosné vodorovné prvky stropní konstrukce navrženy ze speciálních nosníků Deltabeam. 

Nosná konstrukce střechy sportovní haly bude ocelová s příhradovými vazníky uloženými 

v příčném směru na rozpětí 28,0 m a ocelových vazníků profilu IPE 330 na rozpětí 6,6 m. V rámci 

objektu budou řešena ztužení včetně ocelové konstrukce atiky. Roznášecí prvek trapézového plechu 

navržen z vaznic IPE 180. 

Obvodový plášť ze sendvičových panelů bude doplněný o ocelovou konstrukci pro okna, 

dveře a vrata. 

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť sportovní haly bude z větší části montovaný ze sendvičových fasádních 

panelů s tepelnou izolací z PIR tl. 120 mm. Panely budou kladeny horizontálně. Budou kotvené 

k nosné podkonstrukci objektu tvořené z ocelových jaklových profilů s rozšířením. Klempířské 

výrobky budou součástí kompletní dodávky tohoto pláště a budou provedeny z typových prvků. 

Oplechování bude provedeno v barvě RAL7021.  

Na obvodových stěnách v 1NP bude vnější tepelněizolační kompozitní systém z povrchovou 

úpravou z cihelných pásků. 

 

Střešní plášť 

Střešní plášť sportovní haly bude skládaný. Nosná konstrukce střešního pláště bude tvořena 

ocelovými trapézovými plechy kotvenými k ocelové nosné podkonstrukci střechy. Střešní plášť se 

bude skládat z parotěsnící vrstvy, tepelněizolační vrstvy (kombinovaný izolant z desek z 

minerálních vláken tl. 2x30mm a z desek z PIR tl. 100mm) a ze střešní hydroizolační fólie 

mechanicky kotvené k trapézovému plechu. 

Střechy budou ploché se sedlovým a pultovým tvarem v minimálních sklonu 3 %. Výlez na 

střechu je řešen přes požární žebříky. 
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Ostatní svislé konstrukce 

Zděné konstrukce navrženy v řešení Porotherm Profi na systémovou maltu pro tenké spáry. 

Pro výplňové obvodové zdivo bude použito cihelných bloků Porotherm 30 Profi, 38 Profi (v místě 

hrací plochy). Pro zdivo příček bude použito cihelných bloků Porotherm 14 Profi a cihelných 

akustických bloků Porotherm 19 Profi Aku v místě klubovny. Kotvení do nosných stěn bude 

provedeno pomocí ocelových nerezových pásků. Zděné konstrukce budou provedeny tak, aby byla 

umožněna deformace nosné stropní železobetonové prefa konstrukce. Předpokládá se vložení do 

dilatační spáry minerální izolace z čedičových vláken objemové hmotnosti min. 50 (kg/m3) 

v tloušťce cca 20 mm. Toto kritérium se předpokládá i na kontaktu zděné konstrukce 

s železobetonovým montovaným sloupem. 

V plochách materiálových změn provedena aplikace výztužné sklotextilní síťoviny 

s přesahem min. 200 mm do cementového lepidla. 

Předsazená konstrukce sendvičové konstrukce obvodového pláště bude z interiéru opláštěna 

sádrokartonovou předstěnou bez zateplení. SDK konstrukce s minimální požární odolností dle 

technické zprávy požární ochrany. 

 

Ostatní vodorovné konstrukce 

Překlady jsou navrženy v systémovém řešení Porotherm. 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

V objektu vstupních prostor pro diváky jsou řešena dvě železobetonová monolitická přímá 

dvouramenná schodiště. V místech hlavního schodiště je navrženo železobetonové monolitické 

tříramenné zalomené schodiště. V prostoru posilovny je navrženo železobetonové monolitické 

dvouramenné zalomené schodiště. 

 

Izolace proti vodě 

V části spodní stavby je navrženo souvrství hydroizolačních pásů z modifikovaného asfaltu. 

První pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny nataven bodově do penetrační emulze. Druhý pás 

s nosnou vložkou s polyesterové rohože nataven celoplošně. Nad hydroizolačním souvrstvím je 

navržena betonová ochranná deska. 

Kolem objektu bude položeno tuhé drenážní plastové perforované potrubí. V místech změny 

směru vedení drénu budou osazeny kontrolní plastové šachty. Sběrné drenážní potrubí musí mít 

podélný sklon alespoň 0,5% směrem k odtoku. Drenážní potrubí bude chráněno štěrkovým 

obsypem fr. 16-32mm a filtrační geotextilií. V umyvárnách bude pod keramickou dlažbou a 

keramickým obkladem stěn provedena stěrková hydroizolace. 

Ve střešním plášti navržena svařitelná fólie z měkčeného PVC s vložkou z polyesterové 

tkaniny tl. min. 1,5 mm. 

 

Izolace tepelné a akustické 

Tepelná izolace střešního pláště bude tvořena systémem kombinované tepelné izolace 

složený ze vzájemně se překrývajících se desek z čedičových minerálních vláken tl. 2x30 mm a 

desek z polyzikyanurátu tl. 100 mm. Ve skladbě střechy jsou navrženy dvouspádové rozháněcí 

klíny z čedičových minerálních vláken. 

Obvodový plášť sportovní haly bude z větší části opláštěn tepelněizolačními sendvičovými 

panely Kingspan Benchmark Inspiration tl. 120 mm. Barva cihlově červená. Panely budou kotveny 

do pomocné ocelové konstrukce. V místě 1NP bude plášť řešen systémem ETICS s obkladem 

z cihelných pásků. Ve skladbě navržena tepelná izolace EPS 100 tl. 160 mm. V částech spodní 

stavby u svislých konstrukcí je navržena tepelná izolace XPS tl. 140 mm. 
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Podlaha na terénu zateplena tepelněizolačními deskami EPS s uzavřenou povrchovou 

strukturou tl. 100 mm. V podlaze na stropě je navržena kročejová izolace z elastifikovaných desek 

tl. 30 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okna 

Vnější okna jsou navržena v systému SCHÜCO ASW 75.SI+ jako hliníková s izolačním 

trojsklem, otvíravá, sklápěcí, s pevným zasklením, s bezpečnostním sklem. Barva rámů RAL 7021, 

barva prášková. Bližší specifikace vnějších oken viz výpis oken. 

Vnitřní okna jsou navržena jako hliníková s bezpečnostním sklem, s pevným zasklením. 

Barva rámů RAL 7021, barva prášková. Bližší specifikace vnitřních oken viz výpis oken. 

 

Lehký obvodový plášť 

Fasádní sloupko-příčkový navržen v systému SCHÜCO FW50+.HI. Barva hliníkových 

profilů RAL 7021. Zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem a smaltovaným sklem. Bližší 

specifikace lehkého obvodového pláště viz výpis oken. 

 

Dveře 

Vnější otevíravé dveře navrženy v systému SCHÜCO ADS 75.SI. Barva hliníkových profilů 

RAL 7021. Automatické dveře osazeny do systému sloupko-příčkové fasády. Barva hliníkových 

profilů RAL 7021. Automatické dveře posuvné, dvoukřídlé, jednokřídlé s elektrickým pohonem.  

Vnitřní dveře dřevěné z DTD desky. Vnitřní dveře hliníkové v systému SCHÜCO ADS 50. 

Barva hliníkových profilů RAL 7021. Požární dveře budou vybaveny samozavírači v požárním 

provedení. V případě dvoukřídlových dveří jimi budou vybaveny obě otvíravá křídla. U 

dvoukřídlých požárních dveří musí být dále zajištěno postupné zavírání křídel koordinátorem 

zavírání. 

Bližší specifikace dveří viz výpis dveří. 

 

Světlík 

Bodový střešní světlík z polykarbonátovou výplní. 

 

Podlahy 

Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle účelu místností (dle legendy 

místností). Betonové podlahové vrstvy budou dilatovány v ploše a rovněž od přilehlých pevných 

konstrukcí – stěny, sloupy. V místech změn nášlapných vrstev podlah nebo v místě dilatačních či 

smršťovacích spáry bude použita přechodová nerezová lišta pro dané použití. Pro keramické 

výrobky bude použito systémové rohové a koutové profily s dutým požlábkem z regenerátu 

tvrzeného PVC. 

 

Práce klempířské 

Klempířské výrobky související s fasádními panely obvodového pláště budou součástí 

kompletní dodávky tohoto pláště a budou provedeny z typových prvků (např. parapetní plechy 

oken, oplechování atik, lemovací a krycí lišty, úpravy prostupů přes stěnový plášť). 

Klempířské výrobky související s konstrukcí lehkého obvodového pláště budou součástí 

kompletní dodávky firmy.  

Ostatní klempířské výrobky budou z titanzinkového a poplastovaného plechu. Klempířské 

výrobky budou vyrobeny a osazeny v souladu s ČSN 73 3610. 
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Podhledy 

Jsou navrženy sádrokartonové podhledy (dle legendy místností) určených do vlhkého 

prostředí. Desky na systémové ocelové tenkostěnné profily. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky budou typové ocelové lisované. Na střechu haly bude umožněn přistup 

po ocelových požárních žebřících. 

 

Úpravy povrchů 

Vnitřní zděné stěny budou opatřeny dvouvrstvou hladkou vápenocementovou a sádrovou 

omítkou (dle legendy místností) a malbou. 

V hygienických a provozních místech budou zděné stěny opatřeny keramickým obkladem 

do výšky dle projektové dokumentace. 

Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny nátěrem. V hygienických a provozních 

místnostech budou opatřeny keramickým obkladem. 

Ocelové konstrukce budou chráněny proti korozi a účinku požáru nátěrem (základním a 

krycím). 

V místě skladu sportovního náčiní navržena na stropní panely protipožární omítka 

v požadované požární odolnosti viz technická zpráva požárně bezpečnostní ochrany. 

 

Ostatní 

Zatravněné plochy jsou od objektu odděleny chodníky z cihlové dlažby, pro pěší a cyklisty, 

uložené na podkladní vrstvy ze štěrkodrti. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Při návrhu stavby jsou uvažovány pouze materiály s dostatečnou mechanickou odolností. 

Stabilita stavby je zajištěna návrhem konstrukcí dle příslušných ČSN tak, aby stavba bezpečně 

přenesla zatížení do základových konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Vytápění včetně dodávky teplé vody je zajištěno teplovodem do tlakově závislé předávací 

paralelní stanice. Jsou navrženy dvě technické místnosti pro vzduchotechnické jednotky. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Návrh a dimenze technických a technologických zařízení nebylo předmětem diplomové 

práce. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je popsáno v samostatné části projektu – požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normou ČSN 730540-2 a ČSN EN 12 831 

(06 0206). Úspory energie vyhovují současným normám a požadavkům na výstavbu. Zateplení 

stropů, podlah apod. je navrženo pro maximální úsporu nákladů. 

Stavba objektu splňuje veškeré požadavky, kladené na nízkou spotřebu tepla při vytápění dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., Vyhláška o energetické náročnosti budov, která je prováděcím předpisem 

zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky kladené na hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na základě měření objemové aktivity radonu a hodnocení propustnosti byla celá zájmová 

plocha zatříděna do nízkého radonového indexu pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se 

považuje provedení protiradonové izolace. Za protiradonovou izolaci se považuje taková, která 

vyniká dlouhou životností, dostatečnou pružností a umožňuje vodotěsnost spojů 

a vlastní izolace je plynotěsná. Tomu vyhovují 2 vrstvy SBS modifikovaného pásu s 

výztužnou vrstvou ze skelné tkaniny. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

V místě stavby se nepředpokládá výskyt přirozených ani umělých zemních proudových polí. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba nezahrnuje žádné zařízení, které by představovaly riziko technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Objekt nebude zatěžovat okolí hlukem a vibracemi 

 

e) protipovodňová opatření, 

Nová budova sportovního centra bude mimo záplavové území. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojovací místa jsou vyznačena v koordinačním situačním výkrese. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, kde bude umístěná vodoměrná 

šachta, ve které bude umístěná vodoměrná sestava. Z vodoměrné sestavy je navrženo potrubí 

vedoucí do objektu. Potrubí je uloženo v pískovém loži. Krytí potrubí ve volném terénu musí být 

min. 1000 mm a 300 mm nad potrubím bude umístěna výstražná folie modré barvy. Přesný způsob 

napojení určí správce sítě. 

 

SO 05 – Kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek stavebníka, kde se budou nacházet 

revizní šachty z betonových skruží. Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce a bude označeno 

šedou folií. Přesný způsob napojení určí správce sítě. 
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SO 07 – Přípojka NN 

Ze stávajícího elektrického vedení se provede nová elektrická přípojka, která povede v zemi 

a bude označena červenou folií. Elektroměrná rozvodnice bude umístěna v technické místnosti 

objektu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Na pozemku se nachází zpevněné plochy určené převážně pro pojezd automobily do 3,5 t a 

automobily nad 3,5 t. Stavební parcela bude na veřejnou zpevněnou komunikaci napojena nově 

budovaným sjezdem. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Areál je na veřejnou komunikaci napojen sjezdem z ulice U zimního stadionu. Vjezd je 

navržen z asfaltobetonu. 

 

c) doprava v klidu, 

Parkovací plochy jsou navrženy dle ČSN 73 5710. Je zde situováno 75 parkovacích míst z 

toho čtyři pro ZTP. V rámci parkovacích ploch je zde navržen přístřešek pro kola. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Netýká se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Staveniště je tvořeno ornou půdou. Narušené plochy budou v rámci terénních úprav uvedeny 

do původního stavu nebo jinak upraveny. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Veškeré nezpevněné plochy budou zatravněny. 

 

c) biotechnická opatření. 

Bez opatření. 

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

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít objekt žádný negativní vliv na životní prostředí. 

Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem a neohrožuje bezpečnost 

obyvatelstva. Splašková kanalizace je napojená na veřejnou kanalizaci. Při provozu bude vznikat 

komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic, popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně 

zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková 

opatření, aby tyto negativní účinky na okolí byly minimalizovány. 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

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

V okolí navrhované stavby se nevyskytuje žádný památný strom ani chráněná vegetace. 

Stavba nebude mít vliv na vazby v krajině. Všechny ekologické funkce budou zachovány. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Navrhovaná stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Netýká se. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Netýká se. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), 

neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Inženýrských sítí: dle příslušných právních předpisů, ČSN a požadavků správců sítí 

Odstupové vzdálenosti dle technické zprávy požárně bezpečnostního řešení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva - celý areál je 

zajišťován opatřeními provozovatele a opatřeními danými pro město Zlín. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Stavba je charakterizovaná jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody, elektrické 

energie a odvod kanalizace. Veškeré potřeby stavby budou zabezpečeny novými přípojkami. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Předpokládá se odvodnění zasakem na pozemku. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště bude z západní cesty. Před zahájením zemních prací musí investor 

zajistit vytyčení všech stávajících podzemních sítí, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. 

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je 

nutné uvědomit správce těchto sítí a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším 

účinkům. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného 

provedení stavby. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Objednatel předá staveniště dodavateli stavby volné. Současně zajistí vytyčení stávajících 

inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně odběrných míst elektrické energie a vody pro potřebu 

stavby. Pro potřeby stavby je nutno v předstihu zabezpečit příjezd a výjezd z prostoru staveniště. 

Ve vyhrazeném prostoru umístí dodavatel stavby optimální zařízení staveniště (kancelář, šatna, 

sklady). Plocha skladů pro dodavatele bude na ploše stavby. 

 

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

Stavba bude probíhat na zřetelně vyznačeném a vymezeném prostoru. Přístup nepovolaných 

osob na staveniště nebude umožněn. Staveniště bude po obvodu opatřeno dočasným oplocením 

nebo bude jinak bezpečně ohraničeno s výrazným vyznačením zákazu vstupu na staveniště. 

Nejsou zvláštní požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Vzniknou dočasné zábory na přilehlé komunikaci, zejména během napojování přípojek. 

Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 

domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Netýká se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Druhy odpadů viz B.6 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Veškerá vydolovaná zemina bude užita na finální terénní úpravy na pozemku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečištění ani 

poškození veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících se stavbou. Je nutné používat jen 

mechanizmy v řádném technickém stavu, které nepoškozují životní prostředí. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při realizaci stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, 

týkající se ochrany zdraví pracujících. Při stavbě musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti 

bezpečnosti práce. Při činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí 

zaměstnanci používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Tyto pomůcky obstará zaměstnavatel, 

který zajistí jejich nezávadné uložení a bude kontrolovat jejich používání. 

Po dobu výstavby musí být zajištěn volný přístup k únikovým východům, k hlavním 

uzávěrům energie, rozváděčům a k požárním hydrantům. Nebezpečné prostory, snížené průchody 

apod. (ČSN 269010, čl. 4.2.) budou bezpečně vyznačeny. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
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budou v místech zvýšeného nebezpečí umístěny výstražné tabulky. Rovněž musí být označeny 

hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínač elektrického proudu. 

Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržba a revize mohou provádět pouze 

odborně způsobilí pracovníci. Ochrana pracovníků i návštěvníků před nebezpečným dotykovým 

napětím bude dle ČSN 332000-4-41, ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 341390. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská 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 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:     09/2019 

Předpokládaný termín dokončení výstavby:    11/2011 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová potrubí povede v zemi a bude provedeno z PVC DN125. Potrubí bude vedeno 

minimálně ve sklonu potrubí 1 %. Dešťová kanalizace povede do retenční nádoby o objemu 80 m3 

s přepadem do veřejné jednotné kanalizace. Venkovní parkoviště bude odvodněno systémem vtoků 

přes šachtu s filtrem pro zaolejované vody do retenční nádoby. 
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C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů   1:1000 

C.2  Koordinační situační výkres   1:200 
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D Technická zpráva 

Úvod 

Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady 

výrobců a protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. Požadavky projektu 

jsou upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných) 

 

Přípravné práce 

V místě stavby budou odstraněny stávající zpevněné betonové plochy. 

 

Zemní práce 

Na stavebním pozemku bude připravena zemní pláň s dostatečnou únosností pro výstavbu. 

Bude provedena úprava podloží vápennou stabilizací nebo výměna nevhodné zeminy za vhodnou 

dostatečně zhutnitelnou zeminu – řešení je nutné konzultovat s geotechnikem podle výsledků 

únosnosti podloží. 

Bude provedena skrývka ornice v nezbytném rozsahu před zahájením zemních prací, a to 

v tl. cca 150 mm. Umístění na pozemku investora. 

Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Veškerá vykopaná zemina bude 

použita pro finální provedení násypu a vyrovnání terénu. 

Objekt bude uzemněný podle projektu elektroinstalací. Uzemnění v základové spáře dle 

ČSN 33 2000-5-54.  

 

Základové konstrukce 

S ohledem na provedený inženýrsko-geologický průzkum staveniště bude železobetonová 

prefabrikovaná nosná konstrukce objektu založena na železobetonových monolitických pilotách s 

pilotovými hlavicemi s kalichy pro kotvení sloupů. Pod pilotové hlavice je navržena podkladní 

deska minimální tl. 100 mm. 

Po obvodu objektu a pod vnitřními stěnami budou železobetonové montované základové 

pasy uložené na pilotové hlavice. V místě tribunových nosníků jsou navrženy železobetonové 

monolitické jednostupňové patky na podkladní beton a železobetonovou monolitickou pilotu. 

Výtahová šachta je založena na železobetonové základové desce tl. 180 mm a podkladním 

betonu minimální tloušťky 100 mm. 

Základovými konstrukcemi je nutno vybudovat prostupy pro vedení inženýrských sítí. 

 

Betonové nosné konstrukce 

 Objekt je navržen jako kombinovaný skelet z železobetonových montovaných sloupů, 

ztužidel, stropních panelů, schodišť a stěnových dílců. Průřez sloupů 400x400, uložení do kalichu 

na podkladní maltu. Stropní panely Spiroll navrženy tl. 250 mm. Předpjaté dílce budou pokládány 

na systémovou pryžovou podložku tloušťky min. 10 mm. Minimální uložení předpjatých dílců 

Spiroll činí 100 mm. Železobetonové dílce budou navrženy a provedeny v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením. Požadované požární odolnosti viz požárně bezpečnostní zpráva. V místě 

hlavního schodiště navržený stěnový jednovrství dílec pro ztužení objektu a pro uložení schodiště. 

V místě posilovny jsou navrženy stěnové dílce pro uložení schodišťové mezipodesty. 

 

Ocelové nosné konstrukce 

Nosné vodorovné prvky stropní konstrukce navrženy ze speciálních nosníků Deltabeam. 

Nosná konstrukce střechy sportovní haly bude ocelová s příhradovými vazníky uloženými 

v příčném směru na rozpětí 28,0 m a ocelových vazníků profilu IPE 330 na rozpětí 6,6 m. V rámci 

objektu budou řešena ztužení včetně ocelové konstrukce atiky. Roznášecí prvek trapézového plechu 

navržen z vaznic IPE 180. 
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Obvodový plášť ze sendvičových panelů bude doplněný o ocelovou konstrukci pro okna, 

dveře a vrata. 

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť sportovní haly bude z větší části montovaný ze sendvičových fasádních 

panelů s tepelnou izolací z PIR tl. 120 mm. Panely budou kladeny horizontálně. Budou kotvené 

k nosné podkonstrukci objektu tvořené z ocelových jaklových profilů s rozšířením. Klempířské 

výrobky budou součástí kompletní dodávky tohoto pláště a budou provedeny z typových prvků. 

Oplechování bude provedeno v barvě RAL7021.  

Na obvodových stěnách v 1NP bude vnější tepelněizolační kompozitní systém z povrchovou 

úpravou z cihelných pásků. 

 

Střešní plášť 

Střešní plášť sportovní haly bude skládaný. Nosná konstrukce střešního pláště bude tvořena 

ocelovými trapézovými plechy kotvenými k ocelové nosné podkonstrukci střechy. Střešní plášť se 

bude skládat z parotěsnící vrstvy, tepelněizolační vrstvy (kombinovaný izolant z desek z 

minerálních vláken tl. 2x30mm a z desek z PIR tl. 100mm) a ze střešní hydroizolační fólie 

mechanicky kotvené k trapézovému plechu. 

Střechy budou ploché se sedlovým a pultovým tvarem v minimálních sklonu 3 %. Výlez na 

střechu je řešen přes požární žebříky. 

 

Ostatní svislé konstrukce 

Zděné konstrukce navrženy v řešení Porotherm Profi na systémovou maltu pro tenké spáry. 

Pro výplňové obvodové zdivo bude použito cihelných bloků Porotherm 30 Profi, 38 Profi (v místě 

hrací plochy). Pro zdivo příček bude použito cihelných bloků Porotherm 14 Profi a cihelných 

akustických bloků Porotherm 19 Profi Aku v místě klubovny. Kotvení do nosných stěn bude 

provedeno pomocí ocelových nerezových pásků. Zděné konstrukce budou provedeny tak, aby byla 

umožněna deformace nosné stropní železobetonové prefa konstrukce. Předpokládá se vložení do 

dilatační spáry minerální izolace z čedičových vláken objemové hmotnosti min. 50 (kg/m3) 

v tloušťce cca 20 mm. Toto kritérium se předpokládá i na kontaktu zděné konstrukce 

s železobetonovým montovaným sloupem. 

V plochách materiálových změn provedena aplikace výztužné sklotextilní síťoviny 

s přesahem min. 200 mm do cementového lepidla. 

Předsazená konstrukce sendvičové konstrukce obvodového pláště bude z interiéru opláštěna 

sádrokartonovou předstěnou bez zateplení. SDK konstrukce s minimální požární odolností dle 

technické zprávy požární ochrany. 

 

Ostatní vodorovné konstrukce 

Překlady jsou navrženy v systémovém řešení Porotherm. 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

V objektu vstupních prostor pro diváky jsou řešena dvě železobetonová monolitická přímá 

dvouramenná schodiště. V místech hlavního schodiště je navrženo železobetonové monolitické 

tříramenné zalomené schodiště. V prostoru posilovny je navrženo železobetonové monolitické 

dvouramenné zalomené schodiště. 

 

Izolace proti vodě 

V části spodní stavby je navrženo souvrství hydroizolačních pásů z modifikovaného asfaltu. 

První pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny nataven bodově do penetrační emulze. Druhý pás 



Sportovní centrum ve Zlíně – Sports centre in Zlín 

- 28 (34) - 

 

s nosnou vložkou s polyesterové rohože nataven celoplošně. Nad hydroizolačním souvrstvím je 

navržena betonová ochranná deska. 

Kolem objektu bude položeno tuhé drenážní plastové perforované potrubí. V místech změny 

směru vedení drénu budou osazeny kontrolní plastové šachty. Sběrné drenážní potrubí musí mít 

podélný sklon alespoň 0,5% směrem k odtoku. Drenážní potrubí bude chráněno štěrkovým 

obsypem fr. 16-32mm a filtrační geotextilií. V umyvárnách bude pod keramickou dlažbou a 

keramickým obkladem stěn provedena stěrková hydroizolace. 

Ve střešním plášti navržena svařitelná fólie z měkčeného PVC s vložkou z polyesterové 

tkaniny tl. min. 1,5 mm. 

 

Izolace tepelné a akustické 

Tepelná izolace střešního pláště bude tvořena systémem kombinované tepelné izolace 

složený ze vzájemně se překrývajících se desek z čedičových minerálních vláken tl. 2x30 mm a 

desek z polyzikyanurátu tl. 100 mm. Ve skladbě střechy jsou navrženy dvouspádové rozháněcí 

klíny z čedičových minerálních vláken. 

Obvodový plášť sportovní haly bude z větší části opláštěn tepelněizolačními sendvičovými 

panely Kingspan Benchmark Inspiration tl. 120 mm. Barva cihlově červená. Panely budou kotveny 

do pomocné ocelové konstrukce. V místě 1NP bude plášť řešen systémem ETICS s obkladem 

z cihelných pásků. Ve skladbě navržena tepelná izolace EPS 100 tl. 160 mm. V částech spodní 

stavby u svislých konstrukcí je navržena tepelná izolace XPS tl. 140 mm. 

Podlaha na terénu zateplena tepelněizolačními deskami EPS s uzavřenou povrchovou 

strukturou tl. 100 mm. V podlaze na stropě je navržena kročejová izolace z elastifikovaných desek 

tl. 30 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okna 

Vnější okna jsou navržena v systému SCHÜCO ASW 75.SI+ jako hliníková s izolačním 

trojsklem, otvíravá, sklápěcí, s pevným zasklením, s bezpečnostním sklem. Barva rámů RAL 7021, 

barva prášková. Bližší specifikace vnějších oken viz výpis oken. 

Vnitřní okna jsou navržena jako hliníková s bezpečnostním sklem, s pevným zasklením. 

Barva rámů RAL 7021, barva prášková. Bližší specifikace vnitřních oken viz výpis oken. 

 

Lehký obvodový plášť 

Fasádní sloupko-příčkový navržen v systému SCHÜCO FW50+.HI. Barva hliníkových 

profilů RAL 7021. Zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem a smaltovaným sklem. Bližší 

specifikace lehkého obvodového pláště viz výpis oken. 

 

Dveře 

Vnější otevíravé dveře navrženy v systému SCHÜCO ADS 75.SI. Barva hliníkových profilů 

RAL 7021. Automatické dveře osazeny do systému sloupko-příčkové fasády. Barva hliníkových 

profilů RAL 7021. Automatické dveře posuvné, dvoukřídlé, jednokřídlé s elektrickým pohonem.  

Vnitřní dveře dřevěné z DTD desky. Vnitřní dveře hliníkové v systému SCHÜCO ADS 50. 

Barva hliníkových profilů RAL 7021. Požární dveře budou vybaveny samozavírači v požárním 

provedení. V případě dvoukřídlových dveří jimi budou vybaveny obě otvíravá křídla. U 

dvoukřídlých požárních dveří musí být dále zajištěno postupné zavírání křídel koordinátorem 

zavírání. 

Bližší specifikace dveří viz výpis dveří. 

 

Světlík 

Bodový střešní světlík z polykarbonátovou výplní. 
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Podlahy 

Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle účelu místností (dle legendy 

místností). Betonové podlahové vrstvy budou dilatovány v ploše a rovněž od přilehlých pevných 

konstrukcí – stěny, sloupy. V místech změn nášlapných vrstev podlah nebo v místě dilatačních či 

smršťovacích spáry bude použita přechodová nerezová lišta pro dané použití. Pro keramické 

výrobky bude použito systémové rohové a koutové profily s dutým požlábkem z regenerátu 

tvrzeného PVC. 

 

Práce klempířské 

Klempířské výrobky související s fasádními panely obvodového pláště budou součástí 

kompletní dodávky tohoto pláště a budou provedeny z typových prvků (např. parapetní plechy 

oken, oplechování atik, lemovací a krycí lišty, úpravy prostupů přes stěnový plášť). 

Klempířské výrobky související s konstrukcí lehkého obvodového pláště budou součástí 

kompletní dodávky firmy.  

Ostatní klempířské výrobky budou z titanzinkového a poplastovaného plechu. Klempířské 

výrobky budou vyrobeny a osazeny v souladu s ČSN 73 3610. 

 

Podhledy 

Jsou navrženy sádrokartonové podhledy (dle legendy místností) určených do vlhkého 

prostředí. Desky na systémové ocelové tenkostěnné profily. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky budou typové ocelové lisované. Na střechu haly bude umožněn přistup 

po ocelových požárních žebřících. 

 

Úpravy povrchů 

Vnitřní zděné stěny budou opatřeny dvouvrstvou hladkou vápenocementovou a sádrovou 

omítkou (dle legendy místností) a malbou. 

V hygienických a provozních místech budou zděné stěny opatřeny keramickým obkladem 

do výšky dle projektové dokumentace. 

Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny nátěrem. V hygienických a provozních 

místnostech budou opatřeny keramickým obkladem. 

Ocelové konstrukce budou chráněny proti korozi a účinku požáru nátěrem (základním a 

krycím). 

V místě skladu sportovního náčiní navržena na stropní panely protipožární omítka 

v požadované požární odolnosti viz technická zpráva požárně bezpečnostní ochrany. 

 

Ostatní 

Zatravněné plochy jsou od objektu odděleny chodníky z cihlové dlažby, pro pěší a cyklisty, 

uložené na podkladní vrstvy ze štěrkodrti. 
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Závěr 

Novostavba sportovního centra byla navržena tak, aby požadavky na její provoz, 

energetickou náročnost a hospodárnost byly co nejnižší. Objekt je navržen podle platných předpisů 

a norem. Diplomová práce byla zpracována v rozsahu zadání. Během zpracování dokumentace 

bylo nutné provést změny od plánů v rozsahu studie. 
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PT  původní terén  

UT  upravený terén  

NP  nadzemní podlaží  

ŽB  železobeton  

PB  prostý beton  

RŠ  revizní šachta  

KV  konstrukční výška  

SV  světlá výška  

PD  projektová dokumentace  

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren  

PIR  polyisokianurátová pěna  

SBS  styren – butadien – styren  

HUP  hlavní závěr plynu  

NN  nízké napětí  

STL  středotlaký  

NTL  nízkotlaký  

BPV  balt po vyrovnání m n.m. metrů nad mořem parc. č. parcelní číslo  

TL.  tloušťka  

HPV  hladina podzemní vody  

1NP  první nadzemní podlaží  

2NP  druhé nadzemní podlaží  

2NP  třetí nadzemní podlaží 

R  tepelný odpor konstrukce  

U  součinitel prostupu tepla  

Rsi t epelný odpor při přestupu tepla v interiéru  

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla  

λ  součinitel teplené vodivosti 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem  

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem  

HZS  hasičský záchranný sbor  

PHP  přenosný hasicí přístroj  

CHÚC  chráněná úniková cesta  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
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