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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška 

č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném 

znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, 

stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo 

částečně podsklepené zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 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. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

znění a bude 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, návrhy dispozičního řešení a přílohovou 

část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, 

základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných 

podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně 

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

vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění 

požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude 

dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. 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 s 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. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním 

posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu 

a jeho grafickou vizualizací. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Radim Smolka, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 



 

Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění 

staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule 

navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím pro návštěvníky. Konstrukční 

systém haly je prefabrikovaný železobetonový skelet. Stropní konstrukci tvoří 

prefabrikované železobetonové stropní panely. Fitness centrum je řešeno jako 

monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou železobetonové 

monolitické desky. Střešní konstrukce tvoří jednoplášťové ploché vegetační 

střechy. Celý objekt je zateplen minerální vlnou a fasáda je řešena jako větraná. 

Sport centrum,  železobetonový skelet, plochá vegetační střecha, větraná fasáda 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma thesis premises designed Sport center at the documentary for 

execution of works.  The dominant part is a sport multifunctional hall, whitch is 

connected to a two above-ground floors fitness center with facilities for visitors. 
The construction system of the hall is prefabricated reinforced concrete 

structural frame. The ceiling construction consists of prefabricated reinforced 

concrete panels. The fitness center is designed as cast-in-place reinforced 

concrete structural frame. Ceiling structures are cast-in-place reinforced 

concrete slabs. The roof structures are designed like flat vegetation roof. The 

building has exterior thermal insulation system with ventilated facade. 

 

Sport center, reinforced concrete structural frame, flat vegetation roof, ventilated 

facade 

  



Bc. Marek Kasan Sport centrum. Brno, 2020. 34 s., 762 s. příl. Diplomová práce. 

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

Vedoucí práce Ing. Radim Smolka, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Sport 

centrum je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 10. 1. 2020  

   Bc. Marek Kasan 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Sport centrum zpracoval(a) 

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

V Brně dne 10. 1. 2020  

   Bc. Marek Kasan 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych tímto upřímně poděkovat svému vedoucímu diplomové práce, kterým 
je Ing. Radim Smolka, PhD. za odborné vedení, cenné rady a celkovou podporu 
při zpracování této práce. 

 

V Brně dne 10. 1. 2020  

   Bc. Marek Kasan 
autor práce  
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Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění 

staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule 

navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím pro návštěvníky. Konstrukční 

systém haly je prefabrikovaný železobetonový skelet. Stropní konstrukci tvoří 

prefabrikované železobetonové stropní panely. Fitness centrum je řešeno jako 

monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou železobetonové 

monolitické desky. Střešní konstrukce tvoří jednoplášťové ploché vegetační 

střechy. Celý objekt je zateplen minerální vlnou a fasáda je řešena jako větraná.
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Sport centrum  

 

Adresa čísla popisná: 

Ulice Netroufalky 

Brno 625 00  

Katastrální území:  

Bohunice 612006 

Parcelní čísla pozemku: 

1334/5 ostatní plocha        12591m2 

Vlastník: 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno město 

60200 Brno 

1334/7 ostatní plocha       

 1493m2 

Vlastník: 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno město 

60200 Brno 

 

Jakub Neuner  

Pod Sokolice 26911 01 Trenčín 

 

Marek Kasan 

Kotkova 1599, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 

 

NEOBSAZENÉ 
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Název:  Sportovní centrum  

Stupeň: Architektonická Studie 

Zpracovatel:  Marek Kasan 

Datum:  12/2018 

 

-prohlídka území 

-mapové podklady-geologicko-inženýrský průzkum 

-podklady od správců sítě 

-podklady od výrobců 

 

Příprava stavby 

SO .01 Příprava území a zabezpečení stávajících objektů 

  .01 Kácení porostu a vyčištění pozemku  

Hlavní stavební objekty 

SO .02 Hrubé terénní úpravy 

  .01 Výkopy, násypy 

SO .03 Sport centrum 

  .01 Stavební část 

Inženýrské objekty 

SO .04 Vodovod 

  .01 Vodovod - přípojka 

  .02 Vodovod - vodoměrná šachta 

  .03 Vodovod - areálový rozvod 

SO .05 Kanalizace jednotná 

  .01 Kanalizace jednotná - přípojka 

  .02 Kanalizace jednotná - revizní šachta 

  .03 Kanalizace jednotná - areálový rozvod   

SO .06 Kanalizace dešťová ze zpevněných ploch 

  .01 Kanalizace dešťová – areálový rozvod 

  .02 Kanalizace dešťová – retenční nádrž 

  .03 Kanalizace dešťová – odlučovač ropných látek 

SO .07 Kanalizace dešťová 

  .01 Kanalizace dešťová – areálový rozvod 

  .02 Kanalizace dešťová – retenční nádrž 

  .03 Kanalizace dešťová – povrchový vsak 

SO .08 Elektroinstalace 

  .01 Přípojka VN 

  .02 Trafostanice 

  .03 NN – areálové rozvody 
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SO .09 Slaboproudé rozvody 

  .01 Přípojka SLP 

  .02 Slaboproud – areálové rozvody 

SO .10 Plynovod - STL 

  .01 Přípojka plynovodu STL 

  .02 Plynovod – areálové rozvody 

SO .11 Venkovní a veřejné osvětlení 

  .01 Venkovní osvětlení 

SO .12 Komunikace a zpevněné plochy 

  .01 Sjezd ze stávající komunikace 

  .02 Areálové komunikace  

  .03 Areálové parkovací plochy 

  .04 Areálové chodníky 

SO .13 Sadové úpravy 

  .01 Čisté terénní úpravy 

  .02 Ozelenění, sadové úpravy 

SO . 14 Drobná architektura, naváděcí systém 

  .01 Naváděcí a orientační systém, nápisy, označení 

  .02 Prezentační plochy 

 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., 

 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky vyplívající z jiných právních předpisů. 
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Stavební pozemek je situovaný v jiho-západní části města Brna – V katastrálním 

území Brno Bohunice.Stavební pozemek se nachází v zastavěném území. V okolí 

se nachází moderní výstavba Campusu Masarykovy university  

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty 

 

Pozemek je v územním plánu města Brna zařazený do ploch pro sport a rekreaci: 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. 

 

Viz A.2.c 

 

Stavební pozemek se nachází mimo památkovou zónu města Brna. V okolí stavby 

se nenacházejí žádné historické památky na které by měla stavba vliv. Stavební 

pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Svratky.  

Zjištěné sítě technické infrastruktury jsou orientačně zakreslené v části C – 

situační výkresy. Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné všechny 

technické sítě řádně vytyčit, aby nedošlo k jejich poškození. Při práci je nutné 

postupovat s maximální opatrností. 

 

Stavební pozemek se nenachází z záplavovém ani poddolovaném území 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby, objekty, okolí a ani na odtokové 

poměry v okolí. 

 

SO.01.01 Kácení stromů, vyčištění pozemku 

Před zahájením stavby budou na staveništi odstraněné nízké křoviny a dřeviny. 

 

Nejsou žádné požadavky 
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Napojení na technickou infrastrukturu 

- vodovodní přípojka – bude vybudována nová přípojka 

zakončená vodoměrnou šachtou 

- kanalizační přípojka – bude vybudována nová kanalizační 

přípojka  

- elektroinstalace – bude vybudována nová přípojka NN a VN 

zakončená elektroměrem 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

- na pozemku bude vybudovaný nový vjezd z ulice Netroufalky 

 

Nejsou 

 

Nejsou 

 

 

Nová stavba 

 

Trvalá stavba 

 

Stavba pro sport a rekreaci ( Sportovní centrum) 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

Stavba není předmětem ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Zastavěná plocha:      2780 m2  

Obestavěný prostor:     31206 m3 

Užitná plocha:      2515,19 m2 +2366,64 m2 
 

 

Voda: Nebylo řešeno, není tématem diplomové práce 
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Elektrická energie: Nebylo řešeno, není tématem diplomové práce 

  

Hospodaření s dešťovou vodou: 

 Dešťová voda bude na pozemku zadržována pomoví zelené střechy 

a likvidována vsakováním pomocí podzemních instalací. Na pozemku budou 

zřízené vsakotunely a bloky (retenční nádrž) ve kterých se bude srážková voda 

akumulovat a postupně vsakovat do podloží. 

 

Začátek: Únor 2020 

Konec: Březen 2022 

 

50 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba pro sport a rekreaci 

Zastavěná plocha:      2780 m2  

Obestavěný prostor:     31206m3 

Užitná plocha:      2515,19 m2 +2366,64 m2 

 

Navrhovaný objekt je tvořen dvěma hmotami obdélníkového tvaru z nichž 

jedna je tvořena pouze sportovní halou, tribunou a sociálním zázemím pro 

sportovce. Druhá část je vstupní část s posilovnou a bufetem pro návštěvníky. 

Venkovní vzhled budovy je tvořen cementovláknitým obkladem světle šedé barvy 

doplněný o vertikální pruhy dřevěného obkladu z prken ze sibiřského modřínu. 

Vstupní budova je doplněna o prosklené hliníkové stěny v každém sloupovém 

traktu.  

Sportovní hala: 

Konstrukční systém sportovní haly je řešen jako prefabrikovaný skelet 

sestávající ze sloupů příčně ztužených prefabrikovanými ztužidly uložených na 

prefabrikovaných patkách, které jsou doplněny o základové prefabrikované 

prahy. Stropní konstrukci tvoří prefabrikované předpjaté stropní vazníky, na 
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kterých jsou uloženy stropní předem předpjaté panely. Výplňové zdivo je řešeno 

z pórobetonových zdících tvárnic tl. 300mm. 

Vstupní budova s posilovnou a bufetem:  

Konstrukční systém je řešen jako dvou podlažní monolitický skelet uložený 

na prefabrikovaných ŽB patkách. ŽB sloupy 300x300mm podporují ŽB 

monolitickou křížem vyztuženou stropní desku tl. 250mm. Překlady prosklených 

stěn jsou řešeny snížením  obvodového ŽB ztužujícího věnce. Výplňové zdivo je 

tvořeno z pórobetonových tvárnic tl.300mm. 

 

 

Jedná se o stavbu tvořenou dvěma obdélníkovými celky. První celek se 

sestává z dvou nadzemních podlaží. V 1NP se nachází vstup do objektu 

s odděleným zádveřím, ze kterého se vstupuje do společného vestibulu s hlavní 

recepcí objektu. Dále je z vestibulu přístup do fitness centra, které částečně 

pokračuje i do 2NP, kde se nachází cvičební sály pro skupinové lekce. Z vestibulu 

je také přímý přístup hlavním schodištěm do občerstvovací části objektu, ze které 

plynule návštěvníci projdou na tribunu která se nachází v části sportovní haly. 

Sportovci mají z vestibulu přímý přístup do sociálního zázemí sportovní haly, 

které je umístěno pod tribunou, také v části sportovní haly. 

Hlavní fasáda objektu je orientována jihozápadně a proto jsou na ní 

umístěny velké otvory prosvětlující společné prostory vestibulu, posilovny 

i bufetu. 

 

Zabezpečení technických požadavků na bezbariérové užívání staveb bylo 

řešeno na vyžádání investora. Bezbariérové řešení objektu je navrhnuté podle 

vyhlášky 398/2009 Sb.,. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby. 

Objekt je z parkovací plochy přímo přístupný pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a jsou vyhrazena č parkovací místa nejblíž hlavnímu vstupu. 

V objektu je navrhnutý výtah a maximální rozdíl mezi podlahovými nášlapnými 

vrstvami a prahy je 20mm. 

 

Není předmětem diplomové práce 

 

 

Sport centrum je navrženo pro bezpečné užívání stavby. Požární bezpečnost 

stavby je řešená v samostatném oddíle této projektové dokumentace D.1.3 – 

Požárně bezpečnostní řešení, Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěná návrhem 

konstrukcí v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na 

stavby. 
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Schodiště, volně přístupné plochy v nadzemních podlažích budou opatřené 

ochranným zábradlím podle ČSN 74 3305. Všechny použité materiály nášlapných 

vrstev podlah a schodiště budou vyhovovat požadavkům na protiskluznost. Na 

stavbě budou použité také materiály a konstrukce, které zajistí bezpečné 

používání objektu. Jedná se o materiály, které např. Nevylučují škodlivé látky, 

nezávadné nátěry apod. Navrhnuté konstrukce zajišťují bezpečnost svým tvarem 

a pevností. 

Provozovatel je povinný stavbu udržovat v dobrém technickém stavu, tak 

aby nevznikalo nebezpečí ohrožující návštěvníky. 

Stavba musí být během používání udržována: 

- Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení 

škodlivých vlivů prostředí ( např. Klimatické podmínky působící 

na venkovní konstrukce), tzn. Například vykonávat pravidelnou 

obnovu venkovních nátěrů. 

- Aby komunikace pro pěší, nebo jiné zařízení technického 

vybavení nebyly poškozené. Musí se pravidelně provádět 

kontroly a udržovat podlahy, schodiště, ochranné zábradlí 

a pravidelně revidovat vnitřní elektroinstalace. 

- Technická zařízení v objektu budou v předepsaných intervalech 

odborně kontrolované a vykonávané revizní prohlídky ( např. 

Elektrické zařízení, osvětlení, topení, atd.) 

Elektrické zařízení musí být vykonané v souladu s platnými českými 

normami a předpisy. Krytí elektrických předmětů, přístrojů zařízení a rozvaděčů 

musí splnit požadavky dané stanovenými venkovními vlivy. 

Elektrické zařízení je možné uvést do provozu až na základě pozitivního 

výsledku předvolené el. Revize potvrzené písemně v revizní zprávě. 

 

 

 

SO. 03 – Sport centrum 

 Novostavba sport centrum je tvořena ze dvou částí ( sportovní hala a 

zázemí s občerstvením a posilovnou). Sportovní hala je převážně jednopodlažní 

objekt s monolitickou konstrukcí tribuny pro diváky pod kterou se nachází 

sociální zázemí sportovců. Vstupní budova je dvoupodlažní objekt s navrženým 

výtahem. Obě stavby mají plochou jednoplášťovou vegetační střechu 

 

Základy 

  Založení základových konstrukcí je řešeno pomocí prefabrikovaných 

základových patek z betonu C30/37 a oceli B500B, pro přesné umístění a plochu 

výztuže je nutné posouzení statika, které není předmětem diplomové práce. 

Základová spára bude v hloubce    -1,915m. Patky mají rozměr 2,3x2,3m a 

hloubku 1,0m. Po obvodu mezi patkami jsou provedeny prefabrikované 
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základové prahy šířky 0,5m a hloubky 0,7m. Pod nosnými stěnami uvnitř objektu 

jsou vytvořeny základové pasy min. šířky 0,5m a min. hloubky 0,5m. Výtahová 

šachta má základovou spáru v hloubce -1,800m a tvoří jí ŽB vana z betonu 

C20/25 a ocel B500B. Nosná železobetonová deska tl. 150mm bude provedena 

z betonu C30/37 a vyztužená ocelí B500B, pro přesné umístění a plochu výztuže 

je nutné posouzení statika. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Sportovní hala: Konstrukční systém je řešet jako prefabrikovaný skelet 

sestávající z nosných sloupů 500x300mm uložených na prefabrikovaných 

patkách a příčně ztužen ve třech výškových úrovních pomocí prefabrikovaných 

ztužidel. Obvodové výplňové zdivo je provedeno z pórobetonových zdících 

tvárnic provedení pero, drážka a úchopná kapsa. Rozměr zdiva 300x249x599 (š x 

v x d). Zdící prvky jsou spojeny pomocí tenkovrstvé malty 1-3mm, nutnost 

dodržet plnoplošné promaltování ložné spáry. Pro založení první řady se použije 

tepelně izolační zakládací malta. Pro nanášení malty budou použity výrobky 

k tomu určené od výrobce zdících prvků. 

 Vstupní část s bufetem a posilovnou: Konstrukční systém je proveden jako 

ŽB monolitický skelet, rozměr sloupů 300x300mm beton C30/37, ocel B500B, pro 

přesné umístění a plochu výztuže je nutné posouzení statika, které není 

předmětem diplomové práce. Obvodové výplňové zdivo je provedeno 

z pórobetonových zdících tvárnic provedení pero, drážka a úchopná kapsa. 

Rozměr zdiva 300x249x599 (š x v x d). Zdící prvky jsou spojeny pomocí 

tenkovrstvé malty 1-3mm, nutnost dodržet plnoplošné promaltování ložné spáry. 

Pro založení první řady se použije tepelně izolační zakládací malta. Pro nanášení 

malty budou použity výrobky k tomu určené od výrobce zdících prvků. 

 

Nenosné svislé konstrukce (příčky) 

 Vnitřní příčky jsou převážně tvořeny sádrokartonovými stěnami tl. 100mm 

a 150mm. Příčky 150mm jsou dvojitě opláštěny deskami tl. 12,5mm. U příček 

v hygienickém zázemí jsou použity SDK desky impregnované do vlhkých prostor 

s keramickým obkladem. 

 V technických místnostech jsou nenosné příčky vyzděny z pórobetonových 

zdících tvárnic provedení pero, drážka a úchopná kapsa. Rozměr zdiva 

300x249x599 (š x v x d). Zdící prvky jsou spojeny pomocí tenkovrstvé malty 1-

3mm, nutnost dodržet plnoplošné promaltování ložné spáry. Pro založení první 

řady se použije tepelně izolační zakládací malta. Pro nanášení malty budou 

použity výrobky k tomu určené od výrobce zdících prvků. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Překlady 

 Překlady nad otvory světlé výšky 3000mm v obvodové stěně jsou tvořeny 

snížením železobetonového věnce tl. 300mm, výška viz. Oddíl D.1.2. Stavebně 

konstrukční řešení této dokumentace. Překlady ve vnitřním nosném zdivu jsou 

z prefabrikovaných železobetonových překladů rozměrů 1400/3000 x 60 x 240 

mm (d x š x v). Pro zhotovení překladů v nenosném vnitřním zdivu je zvoleno 

systémové řešení od výrobce pórobetonových překladů. Tloušťky překladů 

300mm, délka 1500/3000mm a výška 249mm. 

 

Příčné ztužidla 

 Ztužení halové konstrukce je provedeno pomocí prefabrikovaných 

příčných ztužidel ve třech úrovních. Rozměr 300x365x5700mm. 300x300mm 

beton C30/37, ocel B500B, pro přesné umístění a plochu výztuže je nutné 

posouzení statika, které není předmětem diplomové práce. 

 

Stropní konstrukce 

 Sportovní hala: Stropní konstrukce haly je tvořena železobetonovými 

prefabrikovanými předem předpjatými vazníky z betonu C30/37 a oceli dle 

navržení statika. Pro přesné umístění a plochu výztuže je nutné posouzení 

statika, které není předmětem diplomové práce. Rozměr vazníků 

32500x300x1750mm osová vzdálenost vazníků je 6000mm. Na vazníkách jsou 

uloženy železobetonové prefabrikované předem předpjaté stropní panely 

tl.200mm, které zároveň slouží k příčnému ztužení vazníků. viz. Oddíl D.1.2. 

Stavebně konstrukční řešení této dokumentace. 

 Vstupní část s bufetem a posilovnou: Stropní konstrukce vstupní části jsou 

řešeny jako monolitické křížem vyztužené po obvodu podepřené desky. Tloušťka 

desky je 200mm, míra a dimenze vyztužení dle statického posouzení způsobilou 

osobou. Beton C30/37 a ocel B500B. Podrobnosti viz. Oddíl D.1.2. Stavebně 

konstrukční řešení této dokumentace. 

 

Schodiště 

 Hlavní schodišťová konstrukce je tvořena dvakrát zalomenou 

železobetonovou deskou uloženou do železobetonového jádra a stropní desky. 

Schodišťové stupně mají výšku 175mm a šířku 300mm. Šířka schodišťového 

ramene a mezipodesty je 1500mm. Po obvodu schodišťového zrcadla je 

umístěno ocelové zábradlí výšky 900mm mechanicky kotveno do schodišťových 

stupňů a po obvodu schodiště je doplněno o ocelové madlo také ve výšce 

900mm mechanicky kotveno do železobetonového jádra. 
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Střešní konstrukce 

 Sportovní hala: Střešní konstrukce je navržena jako nepochozí plochá 

jednoplášťová vegetační střecha se sklonem 3%. Nosná konstrukce je tvořena 

stropními vazníky, na kterých jsou uloženy prefabrikované předem předpjaté 

stropní panely tl.200mm. Dále střešní souvrství tvořené parotěsnící vrstvou 

z celoplošně nataveného modifikovaného asfaltového pásu se skelnou vložkou. 

Spádová vrstva střechy je ze spádových klínů z expandované polystyrenu tl. 20-

360mm, které doplňuje tepelně izolační vrstva tl.300mm z desek 

z expandovaného polystyrenu. Hydroizolační souvrství je tvořeno třemi 

asfaltovými pásy. První samolepící asfaltový pás celoplošně nalepen na tepelně 

izolační vrstvu , zbylé dva asfaltové pásy jsou celoplošně nataveny a mají nosné 

vložky z PES rouna. Horní asfaltový pás je opatřen aditivy proti prorůstání 

kořínků. Dále vegetační souvrství s akumulační, filtrační a drenážní vrstvou. 

Vrchní vrstvu tvoří vegetační rohož s předpěstovanými rostlinami. Celé střešní 

souvrství je stabilizováno přitížením. Podrobná skladba viz Projektová 

dokumentace. 

 Vstupní část s bufetem a posilovnou: Střešní konstrukce je navržena jako 

nepochozí plochá jednoplášťová vegetační střecha se sklonem 3%. Nosná 

konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou 

tl. 250mm po obvodě vyztuženou monolitickým ŽB věncem. Dále střešní 

souvrství tvořené parotěsnící vrstvou z celoplošně nataveného modifikovaného 

asfaltového pásu se skelnou vložkou. Spádová vrstva střechy je ze spádových 

klínů z expandované polystyrenu tl. 20-360mm, které doplňuje tepelně izolační 

vrstva tl.300mm z desek z expandovaného polystyrenu. Hydroizolační souvrství 

je tvořeno třemi asfaltovými pásy. První samolepící asfaltový pás celoplošně 

nalepen na tepelně izolační vrstvu, zbylé dva asfaltové pásy jsou celoplošně 

nataveny a mají nosné vložky z PES rouna. Horní asfaltový pás je opatřen aditivy 

proti prorůstání kořínků Dále vegetační souvrství s akumulační, filtrační a 

drenážní vrstvou. Vrchní vrstvu tvoří vegetační rohož s předpěstovanými 

rostlinami. Celé střešní souvrství je stabilizováno přitížením. Podrobná skladba 

viz Projektová dokumentace. 

 

Úprava povrchů 

 

Podlahy 

 Nášlapné vrstvy podlah v objektu jsou navržené dle účelu místnosti.  

 Sportovní hala: Nášlapná vrstva je řešena pomocí dvoukomponentové 

samonivelační lité směsi uzavřené polyuretanovým lakem. Systémové řešení 

výrobce sportovních podlah i s celým souvrstvím. V hygienických prostorách haly 

je nášlapná vrstva z keramické dlažby rozměr 600x600, barva antracit, imitace 

žulového kamene. Spáry stejné barvy, plnoplošně lepená na podklad. 
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 Vstupní část s bufetem a posilovnou: Nášlapná vrstva podlah ve vstupní 

části, společenských prostorech a v posilovně je z cementového potěru 

opatřeným epoxidovým nátěrem. V hygienických prostorách je nášlapná vrstva 

z keramické dlažby rozměr 600x600, barva antracit, imitace žulového kamene. 

Spáry stejné barvy, plnoplošně lepená na podklad. 

Přesné skladby podlah viz D.1.1.c – skladby podlah  

 

Podhledy 

 V celém objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy plnící akusticko- 

izolační funkci a umožňují zakrýt vzduchotechnické a elektroinstalační rozvody. A 

chodbové části sociálního zázemí haly je navržen kazetový podhled ve výšce 

3,0m a 2,75m. Zbylé podhledy jsou vždy plné. 

 Ve sportovní hale bude zhotoven akustický podhled z akusticky izolačních 

kazetových prvků, dle akustického výpočtu. 

 V posilovně je navržen kazetový podhled tmavě šedé barvy (antracit) 

z tahokovu, rozměr kazety 1500x500mm.  

Podhledy musí splňovat požadavky PBR, viď D.1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení 

 

Obklady a dlažby 

 V hygienických prostorách je navržená z keramické dlažby rozměr 

600x600, barva antracit, imitace žulového kamene. Spáry stejné barvy, 

plnoplošně lepená na podklad. Vždy do výšky světlé místnosti. 

  Nášlapná vrstva podlahy bude zhotovená z keramické dlažby rozměr 

600x600, barva antracit, imitace žulového kamene. Spáry stejné barvy, 

plnoplošně lepená na podklad. 

 

 

 

Venkovní povrchy 

Do výšky 300mm od upraveného terénu bude provedena vnější 

marmolitová fasádní omítka  šedé barvy RAL 7004. Fasáda je tvořena 

cementovláknitým obkladem světle šedé barvy doplněný o vertikální pruhy 

dřevěného obkladu z prken ze sibiřského modřínu. 

  

 

 

Vnitřní omítky 

 Interiérové omítky na stěnách jsou navrhnuté jako sádrové/ 

cementosádrové jednovrstvé tl. 10mm s výztužnou sklo-vláknitou mřížkovou 

tkaninou. Pod omítkami na všech rohách budou umístěny rohové lišty. Na 

přechod mezi omítkou a rámem okna/dveří bude použita ukončovací lišta. 
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Malby, nátěry 

 Všechny malby jsou provedeny bílou barvou, paropropustné, nanášené na 

vyzrátý a napenetrovaný podklad tvořený omítkami a sákrokartonovými 

deskami.  

 

Výplně otvorů 

Okna a dveře-exteriérové 

 Výplně otvorů budou tvořit jednoduché dřevo-hliníkové okna s izolačním 

trojsklem. Výplně velkých otvorů budou osazeny hliníkovými prosklenými 

stěnami také s izolačním trojsklem. Barva rámů okenních výplní hliník HM 704. 

Vstupní dveře jsou automatické posuvné zasazené v prosklené hliníkové stěně. 

Barva rámu hliník HM 704. Podrobný popis oken a dveří. Viz D.1.1.c.02 – výpis 

oken a D.1.1.c.03 – výpis dveří.  

Dveře-interiérové 

 Vnitřní dveře budou realizované s požadovanou požární odolností. Dveřní 

křídlo plné z DTD s polodrážkou. Dveře na WC pro osoby s omezenou schopností 

pohybu budou osazena podélným madlem a okopovým plechem. 

 

Izolace 

Hydroizolace  

 Izolace proti zemní vlhkosti z podloží bude provedena ze dvou SBS 

asfaltových pásů. První s nosnou vložkou z AL fólie sloužící zároveň jako 

protiradonová ochrana, vrchní vrstva opatřena jemnozrnným posypem. Druhý 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny opatřený jemnozrnným posypem. Po 

položení hydroizolace spodní stavby bude po dobu potřebnou asfaltový pás 

chráněn nášlapnou vrstvou z OSB nenasákavých desek. 

 Parotěsnící vrstva střechy je provedena z SBS modifikovaného 

samolepícího asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny opatřeným 

jemnozrnným posypem. 

 Hydroizolační souvrství je tvořeno třemi asfaltovými pásy. První samolepící 

asfaltový pás celoplošně nalepen na tepelně izolační vrstvu , zbylé dva asfaltové 

pásy jsou celoplošně nataveny a mají nosné vložky z PES rouna. Horní asfaltový 

pás je opatřen aditivy proti prorůstání kořínků. 
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Tepelné izolace  

 

Obvodový plášť 

 Fasáda objektu je navržená jako difuzně otevřená konstrukce s větranou 

mezerou 60-100mm. Jako tepelná izolace jsou použity desky s minerální vlny tl. 

240mm kladeny ve dvou vrstvách s prostřídáním styčných spár. Kotvy tepelné 

izolace musí splňovat požadavky na bodový činitel prostupu tepla < 0,01 W/K. 

Fasádní cemento-vláknité desky budou mechanicky kotvené do hliníkového roštu 

pomocí trhacích nitů. Podkladní rošt je kotvený do nosné konstrukce konzolami 

které musí také splňovat Χ < 0,01 W/K (např. sklo-laminátové konzoly BWM) 

Do výšky 300mm od upraveného terénu bude provedena vnější 

marmolitová fasádní omítka  šedé barvy RAL 7004. 

 

Střešní plášť 

Spádová vrstva střechy je ze spádových klínů z expandované polystyrenu 

tl. 20-360mm, které doplňuje tepelně izolační vrstva tl.300mm z desek 

z expandovaného polystyrenu. 

 

Akustické izolace 

 Podlahy budou realizované jako těžké plovoucí, kde jako izolace proti 

kročejovému hluku budou použity desky z minerální vlny tl.40mm a 30mm 

 Bližší specifikace jednotlivých izolací je uvedená v D.1.1.c.01 – skladby 

konstrukcí.  

 

Vytápění 

 Jako hlavní zdroj vytápění ve sportovní hale jsou umístěny stropní sálavé 

nízkoteplotní panely. Větrání a výměna vzduchu je zajištěna pomocí 

vzduchotechnických jednotek s rekuperací a tepelného čerpadla vzduch- vzduch.  

 Jako hlavní zdroj vytápění v sociálních zázemích sportoviště je navržen 

plynový kondenzační kotel, s tepelných výkonem 87-199kW. Plynovodí v objektu 

bude měděné. Topná tělesa budou osazena v šatnách a sprchách. Dále je kotel 

používán pro ohřev teplé vody na spotřebu sprchováním.  

 

 

Viz. Složka – Stavební fyzika 

Tepelná technika  

Všechny obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou 

navrženy s izolačními parametry minimálně splňující požadované hodnoty ČSN 

73 0540. Energetické posouzení objektu je zpracováno samostatně a je přiloženo 

ve složce č. 7 – Tepelně technické posouzení objektu. Navržená budova je 

zařazena do klasifikační třídy A – velmi úsporná. 
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Na základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd, byla 

parcela zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. V daném případě 

z hlediska bezpečnosti byla použila vrstva modifikovaného asfaltového pásu se 

skelnou výztužnou vrstvou, zabraňující pronikání radonu do objektu. Stavba musí 

být podle zákona č. 13/2002Sb § 6,odst.4 chráněna proti pronikání radonu 

z podloží. Provedení této izolace musí být odborné, bez jakýchkoli prostupů a 

dokonale utěsněné. 

Na dotčeném pozemku se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. Škodlivé vlivy nejsou známy. 

Při realizaci je zejména nutné přizpůsobit kvalitu izolace spodní stavby 

skutečným hydrogeologickým podmínkám zjištěným na stavbě. 

 

 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., ČSN 

730802 a dalších norem, které souvisí s touto problematikou např. (Vyhláška 

MVČR č. 23/2008 Sb. ─ o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

Vyhláška MVČR č. 268/2009 Sb. ─ o technických požadavcích na stavby, Vyhláška 

MVČR č. 499/2006 Sb. ─ o dokumentaci staveb, Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb. ─ 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

ČSN 01 3495/1997 ─ Výkresy ve stavebnictví ─ Výkresy požární bezpečnosti 

staveb, ČSN 73 0802/2009 + Z1 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Nevýrobní 

objekty, ČSN 73 0873/2003 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Zásobování požární 

vodou, ČSN 73 0824/1993 ─ Požární bezpečnost staveb ─ Výhřevnost hořlavých 

látek, Zákon 133/1985 Sb. ─ Zákon o požární ochraně ).  

Podrobnější zpracování návrhu a posouzení jednotlivých konstrukcí s požadavky 

na požární odolnost viz. Složka č. 4 ─ D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky 

příslušných technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. Každý 

materiál a jeho vlastnosti budou ověřeny dle technického listu výrobce. 

 

Stavba je navržena a bude provedena obvyklým způsobem. Není zde 

použito  

netradičních ani zvláštních postupů ani požadavků. 
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Není předmětem diplomové práce 

 

Nepožadují se kontroly prováděné nad rámec povinných kontrol 

stanovených normami a technologickými předpisy. 

 

Použité normy 

- ČSN 01 3420Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část. 2004.  

- ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005  

- ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011  

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin.2005  

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.  

- ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007  

- ČSN 73 0580 -2. Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov.2007  

- ČSN 73 4201+Z1. Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv. 2010.  

- ČSN 73 0532+Z1. Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.2010  

- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 2010.  

- ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011.  

- ČSN 73 0810+Z1-Z3. Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení. 2009.  

- ČSN 73 0802+Z1. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2009  

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 2003.  

- ČSN 73 0818+Z2. Požární bezpečnost staveb –Objekty obsazené osobami. 1997  

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód1: Zatížení konstrukcí-výkresy betonových konstrukcí. 

1988  

Použité právní předpisy 

- ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013.   

- ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických 

požadavcích na stavby. ln: č. 6/2012  

- ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

- ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).  

- ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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Odborná literatura 

Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš 

a kolektiv: Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2.  

Akt. vyd. Praha: Grada, 2014. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 

Smola Jozef: Stavba a užívaní nízkoenergetických a pasivních domů. vyd. Grada, 

2011 
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 Cílem diplomové práce bylo navrhnout sport centrum na úrovni 

projektové dokumentace pro realizaci stavby. Jako podklad byla vypracovaná 

architektonická studie objektu. Při návrhu objektu jsem dodržoval požadavky 

platných technických norem, právních předpisů a podkladů od výrobců. Stavba 

splňuje všechny  

požadavky na bydlení. Vyhovuje z hlediska tepelně technických, akustických a 

požárních požadavků. 
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Použité normy 

- ČSN 01 3420Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část. 2004.  

- ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005  

- ČSN 73 0540-2+Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011  

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3:Návrhové hodnoty veličin.2005  

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.  

- ČSN 73 0580 -1. Denní osvětlení budov – Základní požadavky.2007  

- ČSN 73 0580 -2. Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov.2007  

- ČSN 73 4201+Z1. Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv. 2010.  

- ČSN 73 0532+Z1. Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.2010  

- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 2010.  

- ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011.  

- ČSN 73 0810+Z1-Z3. Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení. 2009.  

- ČSN 73 0802+Z1. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2009  

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. 2003.  

- ČSN 73 0818+Z2. Požární bezpečnost staveb –Objekty obsazené osobami. 1997  

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód1: Zatížení konstrukcí-výkresy betonových konstrukcí. 

1988  

Použité právní předpisy 

- ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ln: č. 36/2013.   

- ČR. Vyhláška č.20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., technických 

požadavcích na stavby. ln: č. 6/2012  

- ČR. Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2013 Sb a č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

- ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).  

- ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Odborná literatura 

Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš 

a kolektiv: Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2.  

Akt. vyd. Praha: Grada, 2014. 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 

Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 

Smola Jozef: Stavba a užívaní nízkoenergetických a pasivních domů. vyd. Grada, 

2011 
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Webové stránky 
http://topwet.cz/ 

https://www.ytong.cz/ 

https://www.isover.cz/ 

https://www.baumit.cz/ 

https://www.internorm.com/ 

http://www.schlueter.cz/index.aspx 

http://www.fatrafol.cz/ 

https://www.illbruck.com/cs_CZ/illbruck/ 

http://www.lite-smesi.cz/cemflow.html 

https://www.montkov.cz/ 

http://www.topsafe.cz/ 

http://www.bitumax.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 
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B500B     Třída oceli 

C20/25    Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

ČSN      Česká technická norma 

č.p.       číslo parcely 

DN       diameter nominal (jmenovitý průměr) 

DPS       dokumentace pro provádění stavby 

EPS      expandovaný polystyren 

HI       hydroizolace 

HUP      Hlavní uzávěr plynu 

m n.m.     metrů nad mořem 

NN       nízké napětí 

NP      nadzemní podlaží 

NÚC      nechráněná úniková cesta 

PBŘ        požárně bezpečnostní řešení 

PD      projektová dokumentace 

PE      polyethylen 

PHP      přenosný hasicí přístroj 

POZN.     Poznámka 

POP      požárně otevřená plocha 

PPR      polypropylen 

PT      původní terén 

PÚ      požární úsek 

RŠ      revizní šachta 

UT      upravený terén 

ÚP      územní plán 

S     podzemní podlaží 

SDK      sádrokarton 

SO      stavební objekt 

SPB      stupeň požární bezpečnosti 

TI      tepelná izolace 

VŠ      vodoměrná šachta 

WC      Záchod 

XC      Třída prostředí betonu 

ŽB      železobeton 

D     tloušťka [m] 

R     tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

U     součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,rq         požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,rc            doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem                          průměrný součinitel prostupu tepla   [W/(m2.K)] 

Λ     součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
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Ρ     objemová hmotnost [kg/m3] 

Rsi               tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce. 

[m2.K/W] 

Rse                 tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně . [m2.K/W] 

θi                     návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θai                   teplota vnitřního vzduchu  [°C] 

θe                    návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

φi                    návrhová vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

φe                    relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 

fRsi                            teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

HT                             měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

Qi     celková předběžná tepelná ztráta budovy [W] 

b     činitel teplotní redukce [-] 

Rw                             laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Ln,w     laboratorní normalizovaná kročejová neprůzvučnost [dB] 

Rw´     vážená vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Ln,w´     vážená normalizovaná hladina kročejové neprůzvučnosti [dB] 

zp     difuzní odpor konstrukce [m/s] 

pSAT                         částečný tlak nasycené vodní páry [Pa] 

Mca     množství zkondenzované vodní páry [kg/(m2.a)] 

Mev,a    množství vypařené vodní páry [kg/(m2.a)] 
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 Přípravné práce  

STS Studie  

STS.01 Schéma VZT potrubí  

STS.02 Výpočet objemů vzduchu+ technické listy  

STS.03 Vzduchotechnika- technická zpráva  

   

A Průvodní zpráva  
   

B Souhrnná technická zpráva  
   

C Situační výkresy  
   

C.01 Situační výkres širších vztahů 1:500-1:2500 

C.02 Koordinační situační výkres 1:250 
   

D Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení 
   

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
   

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
   

D.1.1.a Technická zpráva  

D.1.1.b Výkresová část  

D.1.1.b.01a Půdorys 1NP-část A 1:50 

D.1.1.b.01b Půdorys 1NP-část B 1:50 

D.1.1.b.02a Půdorys 2NP-část A 1:50 

D.1.1.b.02b Půdorys 2NP-část B 1:50 

D.1.1.b.03a Výkres střechy-část A 1:50 

D.1.1.b.03b Výkres střechy-část B 1:50 

D.1.1.b.04 Podélné řezy 1:50 

D.1.1.b.05 Příčný řez 1:50 

D.1.1.b.06 Technické pohledy 1:100 

D.1.1.b.07 Půdorys 1NP-schéma 1:100 

D.1.1.b.08 Půdorys 2NP-schéma 1:100 

D.1.1.b.09 Detail atiky 1:5 

D.1.1.b.10 Detail osazení oken 1:5 

D.1.1.b.11 Detail vtoku 1:5 

D.1.1.b.12 Detail osazení dveří na únikové schodiště 1:5 

D.1.1.b.13 Detail napojení SDK šachty na podlahu 1NP 1:5 

D.1.1.b.14 Detail napojení SDK předstěny na podlahu a strop 1:5 

D.1.1.b.15 Detail výtahové šachty 1:5 

D.1.1.c Dokumenty podrobností  

D.1.1.c.01 Výpis skladeb konstrukcí  

D.1.1.c.02 Výpis oken  

D.1.1.c.03 Výpis dveří  

D.1.1.c.04 Výpis hliníkových stěn  

D.1.1.c.05 Výpis klempířských výrobků  

D.1.1.c.06 Výpis zámečnických výrobků  
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D.1.1.c.07 Výpis ostatních výrobků  

D.1.1.c.08 Výpis truhlářských výrobků  
   

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
   

D.1.2.b Předběžný návrh konstrukcí  

D.1.2.c.01a Výkres základů-část A 1:50 

D.1.2.c.01b Výkres základů-část B 1:50 

D.1.2.c.02 Výkres tvaru stropu 1NP 1:50 

D.1.2.c.03 Výkres tvaru stropu 2NP 1:50 

D.1.2.c.04 Výkres skladby stropu hala 1:50 

D.1.2.c.05 Konstrukční schéma nosné konstrukce 3D  
   

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
   

D.1.3.01 Technická zpráva  

D.1.3.02 Situace 1:250 

D.1.3.03 Půdorys 1NP 1:100 

D.1.3.04 Půdorys 2NP 1:100 
   

D.1.4 Stavební fyzika  
   

D.1.4.01 Stavebně fyzikální posouzení  

 P1 - Výpočet tepelně- technických vlastností konstrukcí  

 P2 - Energetický štítek obálky budovy  

 P3 - Tepelná stabilita místností  

 P4 - Výpočet činitele denního osvětlení  

 P5 - 2D teplotní pole  

 

 

 

 


