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ABSTRAKT  

Diplomovou práci tvoří projekt objekt sportovně relaxačního centra na Lipně. Objekt je 
určen pro ubytování, stravování a sportovní využití. Budova má atypický půdorys s plochou 
střechou nad částí ubytování a stavování. Nad sportovní částí je střecha šikmá. V suterénu 
se nachází běžecký koridor, technická místnost a relaxace v podobě vířivky, sauny a masáží. 
V prvním nadzemním podlaží je stravovací část v jižní části ubytování a v severní části se 
nachází sportovní hala, posilovna a kurty na squash se zázemím. Druhé nadzemní podlaží 
kopíruje podobným využitím první podlaží bez části stravování.    

KLÍČOVÁ SLOVA  

Sportovně relaxační centrum, třípodlažní, plochá střecha, šikmá střecha, kurt na squash, 
sportovní hala, posilovna 

ABSTRACT  

This diploma thesis consists of a project of a sports relaxation centre in Lipno. The object is 
designed to be suitable for accommodation, catering and sports purposes. The building 
has atypical floor plan with a flat roof above the accommodation and catering sections. 
Above the part for sports purposes there is a sloping roof. In the basement, a corridor for 
running, a technical room and wellness facilities such as whirlpool, sauna and massages, 
could be found. On the first floor, there is catering section, in the southern part of the first 
floor there is accommodation section and in the northern part sports hall, gym and squash 
courts with appropriate facilities. The second floor copies the first floor with its similar 
purposes besides the fact that there is no catering section. 

KEYWORDS  

Sports relaxation centre, three-floor, flat roof, sloping roof, squash court, sports hall, gym 
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ÚVOD 
 Diplomová práce se zabývá návrhem sportovně relaxačního centra na Lipně. Objekt slouží 
k ubytování, stravování a sportovnímu vyžití.  
 Objekt je situován na Lipně na parcele č. 160/1. Pozemek je vysoce svažitý, s rozdílem výšek 
téměř 10 m ze severu na jih. Budova má atypický půdorys s plochou střechou na ubytovací a 
stravovací částí. Nad částí sportovišť je šikmá střecha. Všechny pokoje mají balkón a restaurace 
má terasu přístupnou z exteriéru i z interiéru.  

Na pozemku bude vybudované parkoviště se 45 parkovacími stáními z toho 3 pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.  
  Cílem práce je navrhnout objekt a jeho dispoziční řešení tak, aby byly splněny požadavky 
statické, tepelně-technické a akustické. Byla dodržena požární ochrana a byly správně řešeny 
všechny kritické detaily.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Sportovně relaxační centrum Lipno 

b) Místo stavby:   parc. č. 160/1, k.ú. Lipno nad Vltavou [684309],  
     Jihočeský kraj 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Stavebník:   Obec Lipno nad Vltavou 

     Lipno nad Vltavou 37 
     Lipno nad Vltavou 
     382 78 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  Bc. Miloš Schuster   
   Jasanová 1749, České Budějovice, 37008 

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je povolována jako jeden celek 
SO01 – Navrhovaný objekt    SO04 – Přípojka pitné vody 

SO02 – Parkoviště      SO05 – Přípojka plynu 

SO03 – Přípojka splaškové kanalizace  SO06 – Přípojka elektřiny 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Studie odsouhlasená investorem, 
Katastrální mapa (www.cuzk.cz), 
Informace o trasách TI od správců TI:  elektřina – E.on, plyn – E.on, voda a kanalizace – 

ČEVAK, telefonní sdělovací sítě – Cetin 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba bude umístěna na samostatném pozemku. Pro výstavbu centra byl vybrán 
pozemek v obci Lipno nad Vltavou, v Jihočeském kraji, jedná se o samostatný pozemek. 
Okolní zástavba je tvořena domy pro přechodné ubytování. Přístup na pozemek je z místní 
komunikace II. třídy ve směru Č. Budějovice – Lipno nad Vltavou – Západočeský kraj. 

Pozemek se nachází ve svahu s rozdílem výšek 15 m z jihu na sever.  
Na stavebním pozemku se nenachází žádný objekt.  
Je zde předpokládána zemina s vhodnými vlastnostmi z hlediska zakládání a 

předpokládá se, že hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod úrovní terénu. 
Navrhovaná stavba zapadá do charakteru území. 
Pozemek se nachází v zastavěném území obce Lipno nad Vltavou. 

b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Navrhovaný záměr je v souladu s využitím ploch v uzemním plánu Lipna nad Vltavou. 
Parcela je v územním plánu vedená jako návrhová plocha pro účel rekreace – pozemky 
staveb pro ubytování a rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení souvisejících s rekreací. 
Parcela má v územním plánu podmínky prostorového uspořádání, které tento projekt 
splňuje.  

Objekt bude sloužit k přechodnému ubytování a rekreaci. Stavba spadá do 
přípustného využití plochy → rekreační plochy a plochy s tím související. 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Stavba je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění. Není potřeba žádné výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doložena ke stavebnímu ří-
zení. 

  
Oblast působnosti Specifikace území DO vyplívající 

z příslušného 
právního 
předpisu 

Úkon DO 

Ochrana vod 
 

Stavby, které rozhodujícím 
způsobem ovlivňují nakládání 
s vodami, ochranou vod nebo 
ochranou pro povodním a 
pokud si to vyhradí 

Pověřený obecní 
úřad – Vyšší Brod 

Vyjádření / 
závazné 
stanovisko 

Ochrana 
zemědělského 
půdního fondu  

Mají-li dotčeny pozemky náležící 
do zemědělského půdního 
fondu o výměře větší než 1 ha a 
menší nebo rovné 10 ha 

Krajský úřad – 
České Budějovice 

Souhlas 

Doprava na 
pozemních 
komunikací  

Z hlediska řešení silnice II. a III. 
třídy 

Krajský úřad – 
České Budějovice 

Závazné 
stanovisko 

Požární ochrana  Hasičský 
záchranný sbor 
kraje -  České 
Budějovice 

Závazné 
stanovisko 

Ochrana životního 
prostředí 

 Krajská 
hygienická 
stanice  - České 
Budějovice 

Posouzení 
záměrů 

Technická 
infrastruktura 

Přípojka elektrické energie E.ON Distribuce Závazné 
stanovisko 

Technická 
infrastruktura 

Přípojka plynu E.ON Distribuce Závazné 
stanovisko 

Technická 
infrastruktura 

Vodovodní přípojka ČEVAK a.s.  Závazné 
stanovisko 

Technická 
infrastruktura 

Kanalizační přípojka ČEVAK a.s.  Závazné 
stanovisko 



 
12 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Žádné průzkumy nebyly provedeny, založení stavby bude znovu posouzeno po 
odkrytí základové spáry. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod.) 

Celý pozemek se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, v těsné blízkosti vod-
ního zdroje (vodní nádrž Lipno). Jedná se povrchový zdroj, chráněný stupně ochrany II. (2a). 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani v  jiném chráněném území.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nachází na hranici záplavového území Q100, jejíž hranici kopíruje hranice 

aktivní zóny záplavového území.  

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

Jedná se o novostavbu sportovního centra na parcele č. 160/1 na Lipně nad Vltavou. 
Okolo sebe má dostatečně velký pozemek. Při provádění není potřeba využít sousední 

pozemky. Nepředpokládá negativní vliv na okolí stavby. 
Dešťové vody budou ze střechy odvedeny do retenční nádrže. Povrchová voda na po-

zemku bude vsakována do zatravněných ploch. Na změnu odtokových poměrů v území by 
stavba neměla mít vliv. 

Stavba bude mít zanedbatelný vliv na sousední pozemky a objekty po dobu výstavby a 
žádný vliv po jejím dokončení. 

Stavba bude mít zanedbatelný vliv na životní prostředí. V souvislosti se stavbou není 
nutné řešit ochranu životního prostředí. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevznáší žádné požadavky na asanace ani kácení dřevin. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek, na kterém proběhne výstavba sportovně relaxačního centra, se nacházejí v 
katastrálním území obce Lipno nad Vltavou. V její západní části. 
Pozemky dotčené výstavbou: parc. č. 160/1 je dosud veden jako trvale travní porost. 
 V souvislosti s výstavbou sportovně relaxačního centra a terénních úprav je nutné 
počítat se skrývkou ornice, která bude po dobu výstavby uložena na nezastavěné části 
stavebního pozemku a poté rozprostřena okolo budovy při finálních terénních úpravách. 

Výstavbou dojde k záboru zemědělské půdy a bude nutné zažádat místně příslušný 
orgán ochrany ZPF o trvalé vyjmutí části pozemku ze ZPF.  
Stavba nebude mít žádné požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Jedná se o novostavbu sportovně relaxačního centra na Lipně. 

Dopravní infrastruktura 
Budoucí staveniště má zajištěno dobré komunikační napojení prostřednictvím sjezdu na se-
verní části pozemku ze silnice II. třídy, která vede ve směru Č. Budějovice – Lipno nad Vltavou 
– Západočeský kraj. 

Technická infrastruktura 

Dešťová kanalizace 
Objekt bude napojen na retenční nádrž. Likvidace dešťových odpadních vod bude řešena 
vsakováním na pozemku investora. 

Splašková kanalizace 
Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci. Bude nově vybudovaná přípojka 
splaškové kanalizace. 

Vodovod 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Bude nově vybudována vodovodní přípojka. 

Plynovod 
Objekt je napojen na veřejný plynovod. Bude nově vybudována plynová přípojka.  

Elektrický rozvod nn 
Objekt bude napojen na přípojku NN vedenou v zemi. Nová přípojka bude přivedena, do 
elektroměrové skříně. Ta bude umístěna  v uličním oplocení. Z elektroměrové skříně bude 
rozvod doveden do nově navrhovaného objektu 
Připojení řeší distribuční společnost samostatně – nezávisle na projektu stavby. 

Elektronické komunikace 
V blízkosti stavby je veden zemní metalický sdělovací rozvod Cetin 
Připojení na sdělovací rozvod není řešen. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby ani, podmiňující, vyvolané, 

související investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 
Stavba se nachází v k. ú. Lipno nad Vltavou [684309] na níže uvedeném pozemku: 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastnické právo 

160/1 Trvalý travní porost FARMA CHVALŠINY, s.r.o., č.p. 106, 382 
08 Chvališiny 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

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, 
Jedná se o novostavbu sportovně relaxačního centra na Lipně 

b) Účel užívání stavby 
Navržené využití stavby je stavba pro přechodné ubytování, sport, rekreaci a stravování 

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

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bezbariérová vyhláška). 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb v aktuálním znění vyhlášky č. 405/2017. 

Stavba nevznáší nárok na řešení jakýchkoliv výjimek ani úlevových řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Viz bod B.1.e). 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Viz bod B.1.g). 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod. 
Jedná se novostavbu sportovně relaxačního centra na Lipně. Objekt je třípodlažní, s částečně 
zapuštěným suterénem.  
 
Zastavěná plocha:   3 054,05 m2 
Obestavěný prostor:  9 324,30 m3 
Užitná plocha:   2 763,96 m2 
Funkční jednotka: 10x ubytovací jednotka, 1x sportovní hala, 5x kurty na squash, 

2x cvičební sál, 1x běžecký koridor, 1x wellnes, 1x stravování 
pro 70 osob 
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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. 

Elektrická energie 
Návrh bude zpracován specialistou 

Voda 
Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Účel místnosti Počet jednotek Směrné číslo 

spotřeby vody 
[m3/rok] 

Předpokládaný 
počet osob 

Roční spotřeba 
celkem 

[m3/rok] 
Obytné buňky 10 45 30 1 350 
Jídelna 1 8 72 576 
Veřejné WC 8 8 8 64 
Wellness 10 10 30 300 
Hygienické 
zázemí 
sportovišť 

1 20 50 1 000 

Celková předpokládaná roční spotřeba vody Qv [m3/rok] 4 290  
 

Roční potřeba pitné vody 

Roční spotřeba vody je odhadována na 4 290 m3 

Denní spotřeba vody 

Denní spotřeba vody je odhadována na cca 11,75 m3. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody budou přednostně vsakovány na pozemku stavebníka. Dešťové vody ze 
střech a zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do vsakovacího 
objektu (podzemní prostor vysypaný hrubým kamenivem s pórovitostí 30%) odkud se budou 
vody přirozeně vsakovat do podloží. Vsakovací objekt je navržen s retenční kapacitou 
odpovídající nárazovému množství dešťových vod dle ČSN 75 9010.  

Dešťové vody ze střech, jakožto čisté dešťové odpadní vody, budou svedeny do 
retenční nádrže s přepadem do vsakovacího objektu s retenční a vsakovací schopností. 
Nádrž bude provedena jako železobetonová těsná jímka, ze které bude možné čerpat vodu 
pro zálivku ploch na pozemku navrhované stavby.  

Vsakovací objekt je jáma vyplněná kamenivem frakce 63/125 s vloženým drenážním 
potrubím.  Zamezení zahlinění drenážního materiálu je zajištěno geotextilií. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Tuhý komunální odpad 
Při provozu sportovně relaxačního centra budou produkovány běžné odpady v 

běžném množství, především tuhý komunální odpad. Odpady budou shromažďovány v 
nádobách TKO, odkud budou pravidelně odebírány a likvidovány v souladu se zákonem. 
Případné příležitostně vznikající množství jiných odpadů bude likvidováno taktéž v souladu 
se zákonem (odvoz do sběrného dvoru apod.). Součástí návrhu zpevněných ploch je i plocha 
pro umístění kontejnerů na TKO a na tříděný odpad. 
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Splaškové odpadní vody 
Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do veřejného 

kanalizačního řadu, který vede za silnicí severně od objektu. 

Třída energetické náročnosti budov 
Stavba byla posouzena z hlediska spotřeby. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení stavby se předpokládá ve IVQ/2019 s dobou trvání cca 3 roky. 

Prozatím se předpokládá provedení stavby v jedné etapě. 

j) Orientační náklady stavby 
Hrubé odhadované náklad jsou 40 000 000 Kč bez DPH po zaokrouhlení. Pro odhad 

byl použitý cenový ukazatel 7 021 Kč bez DPH. Náklady na stavbu jsou pouze orientační pro 
potřeby stavebního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích 5.12. 2019 Bc. Miloš Schuster 
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D  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a)  Architektonickém výtvarné a materiálové 

Objekt svým vzhledem odpovídá trendům novostaveb. Objekt má 
obdélníkový půdorys. Objekt je řešen jako třípodlažní, částečně podsklepený. 
Objekt má plochou střechu nad ubytovací a stravovací částí tvořený spádovými 
klíny. Nad částí sportovišť je spád střechy tvořen nosnou konstrukcí dřevěných, 
lepených, lamelových vazníků. Na severozápadní straně objektu se nachází 
venkovní cvičební terasa. Podél jižní strany jsou z prostoru ubytování balkony. 
Fasáda domu bude mít odstín bílé barvy tmavými prvky. Okna a dveře budou 
odstíny antracitové šedi. 

b) Dispoziční a provozní řešení 

V 1. S je přístupný z vnějšího vstupu z jižní strany, z interiéru je možný 
přístup přes schodiště ve střední části objektu. V jihovýchodní části 1. S se nachází 
wellness část se saunou a vířivkou. V jihozápadní části je umístěn běžecký koridor 
o délce 53 m. V 1. S se také nachází technická místnost. 

1. NP se dá rozdělit na tři části. Ve východní části se nachází stravování, 
které je přístupné hlavním vchodem ze severní strany a vedlejším vchodem z jižní 
strany na terasu, který není řešen bezbariérově. V jihozápadní části se nachází 
ubytování, které tvoří 5 pokojů se třemi lůžky. V severozápadní části se nachází 
sportoviště (krytá hala, 5xsquashové kurty a posilovna) se zázemím. 

2. NP kopírující tvar 1.NP bez části stravování obsahuje také v jihozápadním 
rohu ubytování (5 pokojů se třemi lůžky) Prostory sportovišť, které vyžadují velké 
světlé výšky (hala, squashové kury) zasahují i do 2. NP. V prostoru nad posilovnou 
se nachází venkovní cvičební sál a nad prostory zázemí se nachází tribuna 
přiléhající k hale, vnitřní cvičební sál a společenská místnost.  

Jedna obytná buňka je tvořena vstupní chodbou, oddělanou koupelnou a 
WC a obytnou místností, která je určena pro tři lůžka. Celkové je možné ubytovat 
15 osob v 1. NP a 15 osob ve 2. NP. Každá obytná buňka je vybavena balkónem.  

V každém patře jsou řešeny místnosti pro uklízečky a v podlažích kde se 
nachází obytné buňky, jsou k dispozici sklady prádla. 

c)  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je částečně řešena jako bezbariérová stavba. K dispozici jsou dva 
bezbariérové vstupy z jižní a severní strany.  
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Vstupní dveře budou mít boční světlík a budou splňovat podmínky 
bezbariérové vyhlášky – vstup bude mít šířku min. 1,25 m (1,6 m) s hlavním křídlem 
nejméně 900 mm; otevíravá křídla budou ve výšce 800-900 mm opatřena 
vodorovnými madly přes celou jejich šířku (umístěné na opačné straně než jsou 
závěsy; dveře budou zasklené až od 400 mm nebo musí být chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem; zámek umístěný nejvýše 1000 mm a klika 
nejvýše 1100 mm nad podlahou; zasklení bude zasahovat níže než 800 mm nad 
podlahou – proto budou ve výšce 800 – 100 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 
mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky 
nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od 
sebe max. 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dveře musí být vybaveny 
panikovým zámkem a klikou. 

Parkovací stání bude mít šířku 3,5 m a bude navazovat přímo na přístupové 
chodníky bez výškových skoků. Podélný sklon parkovacího stání bude max. 2,0% a 
příčný max. 2,5%. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení 
Jedná se o novostavbu sportovně relaxačního centra. Objekt je navržen jako 

třípodlažní. Konstrukční výšky se mění v patrech. Světlé výšky jsou rozdílné 
v patrech, ale i prostorech. Konstrukční systém je navržen stěnový z keramických 
tvárnic. Zatepleno KZS. Střešní konstrukce je tvořena dutinovými panely, 
železobetonovou monolitickou deskou nebo dřevěnými, lepenými, lamelovými 
vazníky. Stavba je založena na dvoustupňových základových pasech.   
Technické řešení je patrné z výkresové části dokumentace. 

e) Stavební fyzika 
Tepelná technika: 
Stavba jako taková podléhá z hlediska úspor energie a ochrany tepla platným 
předpisům. Jedná se o novostavbu. Veškeré tepelně technické limity jsou dodrženy.  

Výpočet tepelně technického posouzení ochlazovaných konstrukcí včetně 
štítku energetické náročnosti budovy jsou uvedeny v samostatné příloze –           
složka č. 6 

Akustika/hluk, vibrace: 
Stavba není zdrojem vibrací, hluku ani prachu, a tak nebude mít negativní vliv na 
okolní stavby ani pozemky. Není tedy nutné řešit otázku chráněného venkovního 
prostoru ani otázku chráněného venkovního prostoru staveb. 

Výpočet akustického posouzení vnitřních prostor jsou uvedeny v samostatné 
příloze – složka č. 6 
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

S ohledem na druh a rozsah stavby bylo proveden místní šetření a stavebně 
technický průzkum. Provedené průzkumy odpovídají druhu a složitosti stavby.  

Součástí projektu je statický posudek nově navrhovaných nosných 
železobetonových prvků. 

Konstrukční systém je navržen stěnový z keramických tvárnic. 

b) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základová konstrukce 
Celý objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a 

železobetonu o různých rozměrech dle zatížení. Na monolitickou část základu 
navazuje ztracené bednění vylité prostým betonem. Podkladní beton má tloušťku 
150 mm. 

Svislé konstrukce 
Nosný systém je tvořený keramickými bloky tl. 380 mm, zděny na 

tenkovrstvou maltu. Dělící konstrukce uvnitř objektu jsou z keramických bloků tl. 
115 mm a 190 mm, zděny na tenkovrstvou maltu. Železobetonové sloupy budou 
z betonu C20/25 a oceli B500B, rozměru dle statického výpočtu. 

Vodorovně konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny panely Spiroll v 1. S tl. 250 mm a 1. NP tl. 320 

mm. Ve vybraných částech je použit monolitický železobetonový strop různých 
tlouštěk za použití betonu C20/25 a oceli B500B. 

Schodiště 
Všechna schodiště budou ocelová. Exponované schodiště (ve středové části 

budovy a schodiště na terasu z jižní strany) budou opatřeny dřevěnými stupni. 
Požární schodiště bude celoocelové. Přesné rozměry budou upřesněny v PD. 

 Střešní konstrukce 
V prostoru nad stravovací a obytnou částí je zastřešení řešeno plochou, 

jednoplášťovou střechou, spád 3°. Spádová vrstva řešená spárovými klíny z EPS. 
Odvodnění pomocí střešních vpustí a zabezpečené pojistnými přepady. Prostor 
nad sportovišti je díky svému velkému rozpětí překonán dřevěnými, lepenými, 
lamelovými vazníky, které určují spád střechy. Zaklopeny OSB deskami a zatepleny 
EPS. Odvodnění provedeno pomocí okapních žlabů. 

 Komín 
Komín je dvouprůduchový tvárnice 36/58, průměr vložky 140 mm. 
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Zateplení fasády 
Objekt bude izolován po obvodě tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm pod 

úrovní terénu bude použita izolace XPS tl. 100 mm. Vodorovné časti budou 
izolovány tepelnou izolací z EPS, tloušťka upřesněna ve výpisu skladeb. 

Izolace proti vodě 
Objekt bude izolován proti vodě pomocí asfaltových pásů. Izolace proti 

spodní vodě bude chráněna nopovou fólií a geotextilií. V prostorech s 
předpokládaným vlhkých provozem budou navíc použité izolační stěrky.     

Konstrukce klempířské 
Oplechování parapetů, okapnice, žlaby atd. jsou specifikovány ve výpisu 

klempířských prvků. 

Výplně otvorů 
Jako výplně otvorů jsou použity dřevohliníková okna, exteriérové dveře jsou 

hliníkové. Interiérové dveře se liší dle druhu provozu. Okna a okénka ve dveřích 
jsou zasklena izolačním trojskle  

Podrobnější specifikace oken a dveří a jejich parametrů je uvedena ve výpisu 
dveří a ve výpisu oken. 

Obklady a dlažby 
Stěny hygienických místností a kuchyně budou obloženy keramickým 

obkladem dle výběru investora. Dlažba jako nášlapná vrstva podlah je 

specifikována ve skladbách jednotlivých podlah. 

Vytápění 
 Vytápění bude zajištěno kondenzačním plynovým kotlem. Otopná tělesa 

budou radiátory. Kotel bude napojen na zásobník pro ohřev teplé vody. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 

Charakteristické hodnoty zatížení stavebních konstrukcí jsou uvažovány dle 
platné technické legislativy. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, nebo technologických postupů 
Při stavbě budou používány běžně používané a prověřené konstrukce, 

detaily a technologie. Podrobné řešení nosné konstrukce a detailů bude 
předmětem dokumentace pro provádění stavby, která bude navazovat na tuto 
dokumentaci pro stavební povolení. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Při stavbě budou používány prověřené konstrukce, detaily a technologie. 
Stavba bude provedena odborným dodavatelem. Dodavatel ve spolupráci se 
stavebníkem musí v další fázi projektu zajistit dokumentaci pro provádění stavby 
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nebo realizační dokumentaci stavby, ze které vyplynou případné technologické 
podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce. 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 

Při stavbě nebudou prováděny bourací práce 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Je nutné kontrolovat - přebírat zakrývané konstrukce. Před pokračováním 
navazujících prací je nutné řádně převzít: 

–  železobetonovou konstrukci 
–  podlahy 
–  stěny 
–  střešní konstrukci 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 
Snímek katastrální mapy 
Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na stavby 
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. 
prováděcích vyhlášek. 
Platné ČSN 
DEKsoft 
Teplo 
Simulace 
Stabilita 
ArchiCAD 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové 
dokumentace. 
Prováděcí dokumentace stavby musí být zpracována autorizovanou osobou. 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby – složka č. 5 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
Technika prostředí staveb není součástí dokumentace. 
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ZÁVĚR 
Při zpracovávání diplomové práce jsem postupoval podle požadavků technických 

norem, zákonů a vyhlášek týkajících se návrhu rodinného domu a podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. 

Při zpracování diplomové práce jsem se snažil navrhnout moderně vypadající 

sportovně relaxační areál. Volil jsem dispoziční řešení tak, aby stavba byla maximálně 

funkční a splňovala všechny statické tepelně technické, akustické a požární požadavky. 

V páci jsem se snažil co nejlépe vyřešit kritické detaily objevující se v projektu. Vycházel 

jsem z vědomostí získaných při studiu střední i vysoké školy a přínosných rad vedoucího 

práce. Tato práce mi dala možnost uvědomit si veškeré souvislosti a problémy vznikající 

pří komplexním návrhu. Výstupem práce je kompletní projektová dokumentace pro 

provádění stavby. Součástí práce jsou také přípravné práce. Jedná se o katastrální mapu 

a architektonické studie objektu.  

Zpracování práce o odborné konzultace mi přinesly velké množství cenných 

zkušeností. 

  



 
 24 
 
 
 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: 
63/2006.2006 
ČR. Zákon č. 185/2001 Sb.: o odpadech. In: 71/2001. 2001. 
ČR. Vyhláška č. 376/2001 Sb.: o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. In: 
143/2001. 2001. 
ČR. Vyhláška č. 381/2001 Sb.: kterou se stanoví katalog odpadů. In: 145/2001. 2001. ČR. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb.: o podrobnostech nakládání s odpady. In: 145/2001. 2001. 
ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 129/2006. 2006. 
ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb. In: 62/2006. 2006. 
ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb.: Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. In: 10/2008. 2008. 
ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby. In: č. 81/2009. 2009.  
ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2004. 
ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2004.  
ČSN 73 4305. Zaříditelnost bytů. Praha: Vydavatelství norem, 1989. 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, 2011. 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 
ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami. Praha: Český 
normalizační institut, 1997. 
ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2003. 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
Část 1, Vzduchová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998. 

ČSN EN 12354-1 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 1, Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. Praha: Český 
normalizační institut, 2001. 

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
Část 2, Kročejová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998. 



 
 25 
 
 
 
 

ČSN EN 12354-2 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 2. Praha: Český normalizační institut, 2001. 

ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady. Praha: 
Český normalizační institut, 1998. 

ČSN EN 12354-6 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 6, Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech. Praha: Český 
normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1, Základní požadavky. Praha: Český 
normalizační institut, 2007. 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2, Denní osvětlení obytných budov. Praha: Český 
normalizační institut, 2007. 

  

  



 
 26 
 
 
 
 

KATALOGOVÉ LISTY VÝROBCŮ:  

301 Moved Permanently. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné 
z: http://www.schiedel.cz 
Střešní okna VELUX | světlíky | světlovody | rolety VELOX | VELOX okna. Střešní okna 
VELUX | světlíky | světlovody | rolety VELOX | VELOX okna [online]. Dostupné z: 
http://www.velux.cz 
Střešní prvky TOPWET | TOPWET. Střešní prvky TOPWET | TOPWET [online]. Copyright © 
TOPWET s.r.o. [cit. 16.05.2017]. Dostupné z: http://www.topwet.cz 
Krby a krbová kachlová kamna Fortell, Praha. Krby a krbová kachlová kamna Fortell, Praha 
[online]. Copyright © 2017, Krby Fortell [cit. 16.05.2017]. Dostupné z: http://www.krby-
fortell.cz 
Home | ACO. Home | ACO [online]. Dostupné z: http://www.aco.cz 
Kamenné obklady Vipstone.cz | imitace kamene, umělý a obkladový kámen, cihlové 
obklady. Kamenné obklady Vipstone.cz | imitace kamene, umělý a obkladový kámen, cihlové 
obklady [online]. Copyright © Kamenné obklady VIPSTONE.CZ, všechna práva vyhrazena 
[cit. 16.05.2017]. Dostupné z: https://www.vipstone.cz 
Betonové dlažby a stavební prvky - Presbeton. Betonové dlažby a stavební prvky - 
Presbeton [online]. Copyright © Copyright 2014 PRESBETON Nova, s.r.o., ČSN EN ISO 
9001 [cit. 16.05.2017]. Dostupné z: http://www.presbeton.cz 
Kvalitní české dveře SAPELI. Kvalitní české dveře SAPELI [online]. Dostupné z: 
https://www.sapeli.cz/ 
Stavebniny DEK - Vše pro Váš dům. Stavebniny DEK - Vše pro Váš dům [online]. Copyright 
© 2017 DEK a.s. [cit. 16.05.2017]. Dostupné z: https://www.dek.cz 
Modely zábradlí - alzabradli.cz. Modely zábradlí - alzabradli.cz [online]. Copyright © 2011 
[cit. 16.05.2017]. Dostupné z: http://www.alzabradli.cz 
http://www.vekra.cz    http://www.protherm.cz  
http://www.denbraven.cz    http://www.rako.cz 
http://www.isover.cz       
 



 
 27 
 
 
 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

č. – číslo 
l – délka  
mm – milimetr  
m – metr 
km – kilometr 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
SO – stavební objekt 
Rdt – výpočtová únosnost zeminy [kPa] kPa – 
kiloPascal 
MPa – MegaPascal 
1. NP – první nadzemní podlaží 
2. NP – druhé nadzemní podlaží 
1.S – suterén 
MWh – MegaWatthodina TUV – 
teplá užitková voda RD – 
rodinný dům 
EPS – pěnový polystyren 
OB 1 – budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  
pv – výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 
ps – stálé požární zatížení [kg.m-2] 
a – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [–] SPB – 
stupeň požární bezpečnosti 
R – mezní stav únosnosti  
E – mezní stav celistvosti 
I – mezní strav tepelné izolace 
DP1 – konstrukční část z nehořlavých  
KS – konstrukční systém 
tl. – tloušťka [m] 
MJ – MegaJoul 
Q – množství uvolněného tepla [MJ.m-2] 
d – odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 
Sp – plocha vymezená požárně otevřenými plochami  
Spo – plocha požárně otevřených ploch 
Po – procento požárně otevřených ploch 
hu – výška Sp 

d – délka (odstupová vzdálenost) 
C 20/25 – beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a charakteristickou 
krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 
S – sever  
J – jih 
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V – východ 
 Z – západ 
PHP – přenosný hasicí přístroj  
34A – hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení pevných látek  
183B – hasicí přístroj s hasící schopností 183B pro hašení kapalných látek  
ÚC – úniková cesta  
CHÚC – chráněná úniková cesta  
NÚC – nechráněná úniková cesta  
ČSN – česká technická norma  
Č.M. – číslo místnosti  
NV – nařízení vlády  
Sb. – sbírky  
A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
NN – nízké napětí  
km/h – kilometrů za hodinu  
l.s-1 – litrů za sekundu  
m n. m. – metrů nad mořem  
θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  
θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  
°C – stupně Celsia  
ŽB – železobeton  
PB – prostý beton  
MVC – malta vápenocementová  
Uf – součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  
Uf - součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]  
Ψg – lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku [W.m-1.K-1]   
Uw - součinitel prostupu tepla okna [W.m-2.K-1]   
U – součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]   
UN,rq – součinitel prostupu tepla požadovaný [W.m-2.K-1]   
UN,rec – součinitel prostupu tepla doporučený [W.m-2.K-1]   
R – tepelný odpor [m2.K.W-1]  
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [m2.K.W-1] 
Rt – tepelný odpor konstrukce [m2.K.W-1]   
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [m2.K.W-1]   
dj – tloušťka j-té vrstvy [m]  
λj – součinitel tepelné vodivost j-té vrstvy [W.m-1.K-1]    
λ – součinitel tepelné vodivost [W.m-1.K-1] 
Ag – plocha zasklení okna (dveří) [m2]  
lg – délka distančního rámečku [m]  
Af – plocha rámu okna (dveří) [m2]  
A – celková ochlazovaná plocha [m2]  
V – obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  
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A/V – objemový faktor tvaru budovy [m-1]  
b – činitel teplotní redukce [–]  
HT – měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 
Ø - průměr
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