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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace sportovního 
centra s restaurací v Semilech. Objekt se nachází na okraji centra města 
ve sportovním areálu a leží na rovině.  
 
Skládá se z jedné 4 podlažní budovy (včetně podsklepené části) s plochou 
střechou. Objekt je rozdělen na tři hlavní části. Jednotlivá podlaží jsou 
obdélníkového tvaru, avšak různých dimenzí. V 1.PP se nachází technické 
a skladovací místnosti, v 1.NP je restaurace se zázemím a bowlingové dráhy. 
2.NP slouží jako šatny a umývárny a ve 3.NP najdeme cvičící sály. Přízemní 
část se vstupem od jihu, kde se nachází rovněž terasa, je průchozí směrem 
k budoucímu koupališti v severní části.  
 
Součástí práce je také urbanistická studie města Semily.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
sportovní centrum, restaurace, bowling, plochá střecha, urbanismus, zděná 
konstrukce  

ABSTRACT  
The diploma thesis deals with the project of the sports center with 
restaurant in the town of Semily. The designed object is located near to the 
town center in sports area. The surrouding terrain is flat. 
 
The building consist of four interconnected parts (including the basement) 
with the flat roof. The object is divided to three main part. Every single floor 
is rectangular shape, but different dimension. In basement is technical and 
storage room. In ground floor is a restaurant with support areas and bowling 
lanes. Upper floor is used like loocker room and washroom and in the top 
floor are excercise halls. Groung floor is accessible from south where 
is situated terrace, is passage through direct to newly built outdoor swiming 
pool. 
 
The part of diploma thesis is urban study of town Semily.  

KEYWORDS  
sports center, restaurant, bowling lane, flat roof, urbanism, masonry building  
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace 

sportovního centra s restaurací v Semilech. Objekt se nachází na okraji 

centra města ve sportovním areálu a leží na rovině.  

 

Skládá se z jedné 4 podlažní budovy (včetně podsklepené části) 

s plochou střechou. Objekt je rozdělen na tři hlavní části. Jednotlivá podlaží 

jsou obdélníkového tvaru, avšak různých dimenzí. V 1.PP se nachází technické 

a skladovací místnosti, v 1.NP je restaurace se zázemím a bowlingové dráhy. 

2.NP slouží jako šatny a umývárny a ve 3.NP najdeme cvičící sály. Přízemní 

část se vstupem od jihu, kde se nachází rovněž terasa, je průchozí směrem 

k budoucímu koupališti v severní části. 

 

Součástí práce je také urbanistická studie města Semily, která se 

věnuje limitům území, dopravní obslužnosti, analýze kvality životního 

prostředí, analýze funkčních ploch, občanské vybavenosti a rozvojovým 

oblastem. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

název stavby:   Zázemí sportovního areálu  

místo stavby:   Ke stadionu 219, 513 01 Semily 

katastrální území:  Semily (747246) 

parcelní čísla pozemků: 860/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

(právnická osoba) 

název:    Město Semily 

adresa:   Husova 82, 513 01 Semily 

IČO:    00276111 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla 

Bc. Matěj Nedomlel 

Bítouchov 93, 513 01 Semily 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO01 – Sportovní zařízení s restaurací 

SO02 – Terasa 

SO03 – Plocha k uskladnění odpadu 

SO04 – Příjezdová komunikace 

SO05 – Parkovací plochaA.3 Seznam vstupních podkladů 
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a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o sousedních parcelách 

- výškopisné a polohopisné zaměření území – geodetické práce 

- místní prohlídka 

- výpis z listu vlastnictví 

- katastrální mapa 

- mapy podloží a radonového indexu 

- územní plán města Semily 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatel je povinen dodržovat projektovou dokumentaci stavby.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

Během provádění stavebních prací se musí dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni. Mají za povinnost používat osobní 

ochranné pomůcky zajištěné zaměstnavatelem. Stavba, pracoviště a zařízení 

staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob. Musí být dodržovány předpisy při používání strojů a 

nářadí na staveništi.   

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Na řešeném pozemku se nenachází žádné ochranné pásmo. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 

na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 

nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště bude na pozemku 860/1 v prostřední části v místě 

budoucího parkovacího stání. Napojení staveniště na veřejnou infrastrukturu 

bude z pozemku č. 1182/1 a 4116/1, což jsou veřejné komunikace přilehlé 

k pozemku ze západní strany. Vjezd na staveniště bude označen dopravní 

značkou Pozor výjezd vozidel stavby. Na staveništi budou zhotoveny 
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provizorní přípojky elektrické energie a vodovodu. Dále bude na staveništi 

chemické WC, které bude pravidelně čištěno a vyváženo. Staveniště bude 

oploceno a vjezd na staveniště bude uzamykatelný. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě budou dodrženy všechny zásady na ochranu životního 

prostředí. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Novostavba je situována na p.p.č. 860/1 ve městě Semily. Pozemek je 

veden jako ostatní plocha a je rovinatý. Podmínky prostorového uspřádání 

nejsou územním plánem stanoveny. 

Celková plocha pozemku:   43153 m2  

Zastavěná plocha:    626,8 m2  

Zpevněná plocha parkovací stání:  4209,7 m2  

Zpevněná plocha chodníků:   796,2 m2 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Navrhovaný objekt splňuje všechny podmínky dané územním plánem 

města Semily. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle územního plánu z prosince 2010 a „Změny č.1“ z března 2013 lze 

vystavět „stavby a zařízení sportovních hřišť“ a „stavby a zařízení pro halové 

sporty“. Záměr je tedy v souladu s územním plánem. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Pro řešené území nebyly stanoveny žádné výjimky. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou 

zohledněny v situačních výkresech. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Bylo provedeno pouze 

orientační zaměření pozemku. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

Území nespadá do žádných zvláštních ochranných celků, ani do 

ochranných a bezpečnostních pásem. 

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

Pozemek je částečně v záplavovém území Q100 – stoletá voda. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba svým vzhledem nenarušuje okolní zástavbu ani funkčnost 

okolních staveb a pozemků. Dešťová voda svedena do splaškové kanalizace. 

Voda z parkovacího stání přečištěna a svedena rovněž do splaškové 

kanalizace.  Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. 

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou zde žádné požadavky na kácení dřevin ani demolici. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek nespadá do ochrany ZPF. Nedojde k žádným záborům. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

Ke stavebnímu pozemku přiléhá na západě komunikace II. třídy, z které 

bude řešeno dopravní napojení pozemku. Stávající sítě: NTL plynovod, STL 

plynovod, podzemní vedení nízkého napětí – do 1kV, vodovodní řád – pitné 

voda, jednotná kanalizační stoka se nacházejí na dotčeném pozemku 860/1. 

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

Dojde k přeložkám sítí STL plynovodu a jednotné kanalizační stoky. 

Vše v rámci pozemku 860/1. 

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

Stavba bude prováděna na pozemku 860/1 v katastrálním území 

Semily (747246). Výměra pozemku je 43153 m2. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

 
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 sportovního centra s restaurací. 

b) účel užívání stavby 

Novostavba sportovního centra s restaurací bude využívána k veřejné 

rekreaci a sportovním účelům. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Stavba není obsažena do jakýchkoliv výjimek, dodržuje technické 

požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, dále požadavky dané vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se změnila 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Rovněž je v souladu se 

zákonem 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 

Splňuje požadavky na bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 
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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 předpisů1) 

Stavba není kulturní památkou a nepodléhá žádné ochraně. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Celková plocha pozemku:   43153 m2  

Zastavěná plocha:    626,8 m2  

Zpevněná plocha parkovací stání:  4209,7 m2  

Zpevněná plocha chodníků:   796,2 m2 

Počet podzemních podlaží:   1 

Počet nadzemních podlaží:   3 

Podlahová plocha v 1.PP:   196,51 m2 

Podlahová plocha v 1.NP:   654,11 m2 

Podlahová plocha ve 2.NP:   313,71 m2 

Podlahová plocha ve 3.NP:   327,40 m2 

Obestavěný prostor:    5542,65 m3 

Výška atiky:     11,89 m 

Střecha:     plochá jednoplášťová 

Kapacita restaurace:   86 

Sportovní centrum:    80 

Počet pracovníků:    15 
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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. 

Objekt bude napojen na sítě elektrické energie, plynu, vodovodu a 

splaškové kanalizace. Dešťová voda bude odvedena do splaškové kanalizace. 

Předpokládaná spotřeba vody: 

Restaurace:    8 m3/rok/osobu 688 m3/rok 

Sportovní centrum:   20 m3/rok/osobu 1600 m3/rok 

Pracovníci:    18m3/rok/osobu 270 m3/rok 

Celkem:       2558 m3/rok 

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

etapy 

Vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí, sejmutí ornice, 

přeložka plynovodu a jednotné kanalizace, terénní úpravy, položení kanalizace 

a podzemních inženýrských sítí, provedení základových konstrukcí, hrubá 

stavba, plochá střecha, provedení instalací, montáž oken a dveří, montáž 

elektroinstalace, dokončovací práce, malby, nátěry, kompletace, kolaudace 

stavby. 

Předpokládaný začátek výstavby:  3/2020 

Předpokládané dokončení výstavby: 12/2021 

j) orientační náklady stavby. 

Obestavěný prostor: 5542,65 m3 x 4000 Kč/m3 = 22 170 600 Kč 

Zpevněné plochy: 5005,90 m2 x 3000 Kč/m2 = 15 017 700 Kč 

Přípojky sítí 9+ přeložky: 485,88 m x 2000 Kč/m = 971 760 Kč 

Celkové náklady:     38 160 060 Kč 
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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) Technická zpráva  

a1) Architektonicko výtvarné a materiálové řešení 

Novostavba sportovního centra s restaurací je umístěna v zastavěné 

části, na okraji centra města Semily na rovinatém pozemku. Budova je 

umístěna v severní části pozemku s hlavním vchodem od jihu a vedlejším 

vchodem od severu. 

Stavba je samostatně stojící, čtyřpodlažní, částečně podsklepená. 

První nadzemní podlaží má tvar třech obdélníků a levý z nich je podsklepený. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží má také tvar obdélníku a je odskočené od 1.NP. 

Plochá střecha z PVC fólie šedé barvy se nachází nad 3.NP, tak i nad 1.NP 

v části kuchyně a nad místností pro bowlingové dráhy. Fasádní omítka je na 

celém objektu a jednotlivé celky jsou barevně odlišeny do dvou barev. Výplně 

otvorů jsou celodřevěné s čirým izolačním trojsklem. Vstupní dveře do 

restaurace jsou celoprosklené s matnou fólií.  

a2) Dispoziční a provozní řešení 

Celý objekt je dělen na čtyři části, restaurace se zázemím, bowlingové 

dráhy, šatny s hygienickým zázemím a cvičící sály. Hlavní vchod je od jihu 

přes terasu. Po příchodu přes recepci lze jít do jakékoliv veřejné části – 

restaurace, bowling nebo do vyšších pater do šaten nebo cvičících sálů. 

Restaurace je od jihu na sever průchozí a zajišťuje tak spojení mezi 

fotbalovým hřištěm a budoucím koupalištěm.  Ze západní strany je přístup pro 
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zásobování a personál. V jižní části pozemku se nachází parkovací stání. Na 

restauraci plynule navazuje v severozápadním rohu budovy kuchyně a zázemí 

pro zaměstnance. Na východě nalezneme bowlingové dráhy. Ve 2.NP se 

nachází 4 šatny, každá s vlastním hygienickým zařízením. Ve 3.NP nalezneme 

velký zrcadlový sál a dále dva menší sály – jeden na cvičení a druhý plní 

funkci dětského hřiště. Na každém podlaží se nachází úklidová místnost.  

Celým objektem probíhá jedna chráněná úniková cesta s evakuačním 

výtahem. 

a3) Bezbariérové užívání stavby 

Stavba sportovního centra je veřejným prostorem a musí splňovat 

podmínky pro bezbariérové užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Požadavky na stavbu jsou splněny dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 

Navržená patření jako vyhrazené parkovací stání před budovou, 

bezbariérový přístup do objektu, bezbariérové wc na každém podlaží, 

evakuační výtah. 

a4) Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré podmínky bezpečného 

pobytu a pohybu osob, mechanickou odolnost, požární bezpečnost, ochranu 

proti hluku a úsporu energie. Stavba musí být užívána způsobem , ke kterému 

je určena. 

a5) Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V objektu nebude speciální opatření proti radonu, který je v místě 

stavby na nízké hladině rizika. V okolí stavby se nevyskytuje zdroj zvýšeného 

hluku.  
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a6) Konstrukční a stavební řešení 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 

a ze ztraceného bednění. Pasy budou vykopány min. do nezámrzné hloubky tj. 

800mm. Na pasech bude provedena roznášecí betonová deska.  

1.PP bude vyzděno ze ztraceného bednění se zateplením z XPS, ostatní 

nosné obvodové zdivo od 1.NP po 3.NP tvoří keramické tvárnice Porotherm 30 

Profi na tenkovrstvou maltu se zateplením z EPS. Vnitřní nosné zdivo bude 

také z těchto keramických tvárnic. Příčky jsou navrženy buď jako keramické 

zděné z Porotherm 14 Profi, sádrokartonové nebo skleněné.  

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll, 

které tvoří i nosnou konstrukci pro ploché střechy. Ploché střechy jsou 

jednoplášťové s fóliovou povlakovou krytinou. Podhled je tvořen 

sádrokartonovou konstrukcí zavěšenou na ocelových táhlech a kotvenou k 

roštu. 

Výplně otvorů jsou dřevěné s izolačním trojsklem, vstupní dveřní 

otvory jsou prosklené nebo dřevěné. Vnitřní dveře budou dřevěné. 

 
a7) Stavební fyzika 

 

Tato část je podrobně řešena v příloze „Stavební fyzika“. Posuzováno 

podle normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov + Z1:2012. Objekt má 

vyhotoven energetický štítek obálky budovy podle zákona č. 318/2012 Sb. 

Prostory jsou přirozeně větrány okny a v některých částech je vedena 

vzduchotechnika pro nucenou výměnu vzduchu. Vytápění objektu je zajištěno 

plynovými kotli a podlahovým vytápěním. V 1.PP jsou v místnostech teplovodní 

radiátory. Denní osvětlení je zajištěno prosklenými plochami oken. Umělé 

osvětlení bude instalováno dle platných norem. 

 
 a8) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekt nevyžaduje speciální opatření proti radonu, na roznášecí desce 

nataven asfaltový modifikovaný pás s nosnou skleněnou vložkou jako 
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opatření proti pronikání radonu. Ochrana před bludnými proudy, technickou 

seizmicitou, protipovodňová opatření, opatření na vliv poddolování nejsou 

nutné. 

b) Výkresová část  

Seznam výkresů části D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 -  PŮDORYS 1.PP    M1:50 

D.1.1.2 - PŮDORYS 1.NP    M1:50 

D.1.1.3 - PŮDORYS 2.NP    M1:50 

D.1.1.4 - PŮDORYS 3.NP    M1:50 

D.1.1.5 - ŘEZ A-A‘     M1:50 

D.1.1.6 - ŘEZ B-B‘     M1:50 

D.1.1.7 - POHLED SEVERNI A JIŽNÍ   M1:100 

D.1.1.8 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ  M1:100 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

a1) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby 

 

Před zahájením veškerých prací bude provedeno vytyčení objektu a 

vytyčení poloh stávajících inženýrských sítí, včetně jejich ochranných pásem. 

Poté bude sejmuta ornice v tl. 200mm, která bude deponována na oddělenou 

skládku na pozemku stavebníka. Ornice bude použita k terénním úpravám po 

provedení stavby. Dále se určí výškový bod, od kterého se budou určovat 

všechny výškové úrovně. Výkopové práce proběhnou strojně a poté bude 

následovat ruční začištění základových rýh. 

Založení objektu je pomocí základových pasů z prostého betonu 

C16/20, ztraceného bednění a poté roznášecí desky. Na základové pasy 

v některých místech budou osazeny tvarovky ztraceného bednění, které se 

vyplní betonem a ocelovou výztuží. Podkladní deska bude tl. 160mm 
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z prostého betonu C16/20, vyztuženého kari sítí s oky 100x100x6mm. 

Hydroizolaci tvoři souvrství celoplošně natavených SBS modifikovaných 

asfaltových pásů, spodní se skelnou vložkou, horní s hliníkovou vložkou. 

V úrovni základové spáry bude po obvodu stavby osazena zemnící páska, 

která bude v protilehlých rozích vyvedena nad terén a dále kotveno 

k bleskosvodům. 

Nosné obvodové zdivo v 1.PP bude provedeno z tvarovek ztraceného 

bednění tl. 300mm a kontaktně zatepleno extrudovaným polystyrenem. 

Obvodové zdivo v 1.-3.NP bude z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi tl. 

300mm, zděno na maltu pro tenké spáry. Tyto stěny budou kontaktně 

zatepleny pěnovým fasádním polystyrenem, pouze okolo komína bude 

minerální vlna v šířce 1500mm od osy komína. Vnitřní nosné zdivo bude 

z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Příčky budou z keramických tvárnic 

Porotherm 14 Profi nebo ze sádrokartonové konstrukce s ocelovým roštem.  

Vodorovné konstrukce budou z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 

250mm, které tvoří i nosnou konstrukci pro skladbu ploché střechy. Výměny a 

prostupy jsou řešeny dle projekčních podkladů Spiroll ocelovými L profily. 

Podhledy jsou tvořeny sádrokartonovou konstrukcí zavěšenou na ocelových 

táhlech a kotvenou k ocelovému roštu. 

Konstrukce schodiště bude monolitická železobetonová. Schodiště 

probíhá od 1.PP až do 3.NP a má stejné rozměry na každém podlaží. Schodiště 

bude na jedné straně uloženo na podezdívce. Podesty budou uloženy na 

ocelové U profily, které budou ležet na nosné stěně. Ve schodišťovém 

prostoru bude vybudována samostatná výtahová šachta. 

Zastřešení dvou částí 1.NP a 3.NP bude řešeno jednoplášťovou 

střechou s povlakovou krytinou z PVC-P vyztuženou skleněným rounem a 

přitíženou praným říčním kamenivem. Pod fólií bude separační vrstva 

z geotextilie a spádové klíny tl. 30-250mm a tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu tl. 2x100mm. Pod izolací bude parotěsnou funkci plnit asfaltový 

SBS modifikovaný pás s hliníkovou nosnou vložkou, který bude celoplošně 

nataven na stropní panely Spiroll. Spád všech střech bude 3%. 
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Výplně otvoru jsou dřevěná okna firmy Slavona s izolačním trojsklem 

Ug= 0,53 W/m2K, Uf= 0,7 W/m2K, g=50% nebo g=62%, zvukový útlum 32 dB. 

Venkovní dveře budou dřevěné. Vstupní dveře do restaurace budou posuvné 

skleněné. Vnitřní dveře budou dřevěné. 

Komínové těleso bude nerezové Schiedel ICS25 – vnitřní průměr 

150mm, venkovní průměr 200mm, izolace tl. 25mm. Od fasády bude vzdálen 

140mm a fasádní izolace okolo komínu bude osově 1500mm na obě strany 

z minerální vlny. 

Vnější silikonové tenkovrstvé omítky budou provedeny na kontaktní 

zateplení na lepící a stěrkovací cementovou hmotu vyztuženou sklovláknitou 

tkaninou. Vnitřní omítky na keramickém zdivu budou provedeny na cementový 

podhoz. Jádrová vápenocementová omítka se zrnitostí 1mm a tl. 10mm. Ve 

vlhkostí namáhaných místnostech bude proveden keramický obklad tl. 5mm. 

Na SDK konstrukce bude proveden disperzní nátěr v různých odstínech. 

Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí s roznášecí 

vrstvou z betonu. V 1.-3.NP bude podlahové vytápění v systémových izolačních 

deskách. Po obvodu místností budou použity dilatační pásky, kvůli zabránění 

přenosu hluku a oddilatování od stěn. Nášlapná vrstva většinou z keramické 

dlažby, ve cvičících sálech z pryžové podložky. 

a2) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

 

Hodnoty uvažované v předběžných výpočtech jsou dle platných norem.  

a3) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce 

 
Nedojde k žádným zvláštním technologickým postupům. 

 
 

28 
 



 

a4) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 

Všechny použité materiály jsou certifikované a splňují příslušné 

normy. Nutno dodržet způsob zabudování dle projektové dokumentace. 

 

a5) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 
Vždy před zakrytím, musí být zkontrolovány náležitosti konstrukce, 

jako jsou: jejich správná poloha, dimenze, svislost, rovinnost, kvalita napojení, 

správné kladení výztuže apod. 

 

a6) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, software 

 
- Katastrální mapy 

- Územní plán města Semily 

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na 

stavby 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

- Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

- Platné normy ČSN 

- Programy Svoboda software 

- ArchiCAD 
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b) Výkresová část  

Seznam výkresů části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 - PŮDORYS ZÁKLADŮ    M1:50 

D.1.2.2 - VÝKRES STROPNÍ KCE NAD 1.NP  M1:50 

D.1.2.3 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA M1:50 

D.1.2.4 - DETAIL - OKNO    M1:5 

D.1.2.5 - DETAIL - ATIKA    M1:5 

D.1.2.6 - DETAIL – VSTUP DO OBJEKTU  M1:5 

D.1.2.7 - DETAIL – PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM M1:5 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno a podrobně vypracováno v samostatné příloze:  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není v tomto projektu řešeno. 

  

30 
 



 

ZÁVĚR 

Výsledkem mé diplomové práce je projektová dokumentace pro 

provedení stavby objektu novostavby sportovního centra s restaurací. Při 

zpracování jsem se řídil svými dosud nabytými vědomostmi, platnými 

normami, právními předpisy a technickými listy od výrobců. Stavba splňuje 

obecné požadavky na výstavbu, vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti a 

stavební fyziky. 

Zpracováním této práce jsem se dostal hlouběji do problematiky 

navrhování pozemních staveb a toto později využiji ve své praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Právní předpisy: 

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

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na 

stavby 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

- Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací; 

  
Normy: 

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

- ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky; 

- ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové 

hodnoty veličin; 

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

metody; 

- ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 

posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 

Požadavky; 

- ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky 

– Všeobecné zásady; 

- ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy; 

- ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: 

Základní požadavky; 
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- ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní 

osvětlení obytných budov; 

- ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 

stanovení hodnot; 

- ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná -

ustanovení; 

- ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní 

objekty; 

- ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování 

požární vodou; 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

stavební části; 

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv; 

- ČSN 73 4108 - Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení; 

 

Literatura: 

- REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, 

vyhlášek a zákonů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. 

ISBN 978-80-247-5142-9. 
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Odkazy: 

www.isover.cz 

www.cemix.cz 

www.baumit.cz 

www.cz.weber 

www.kanuf.cz 

www.promatpraha.cz 

www.best.info 

www.wienerberger.cz 

www.fatrafol.cz 

www.mea-odvodneni.cz 

www.dektrade.cz 

www.google.cz 

www.rako.cz 

www.nokoservis.cz 

www.schiedel.cz 

www.mmr.cz 

www.cuzk.cz 

 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
Bpv  Balt po vyrovnání 

č.p.  číslo parcely 

ČSN Česká technická norma 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

EPS  expandovaný polystyren 

ETICS  external thermal insulation composite systems 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

m n. m. metrů nad mořem 
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NN  nízké napětí 

NTL nízkotlaký 

NP  nadzemní podlaží 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyethylen 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

POZN. poznámka 

POP  požárně otevřená plocha 

PP podzemní podlaží 

PT  původní terén 

PÚ  požární úsek 

PVC polyvinylchlorid 

RŠ  revizní šachta 

SBS styren-butadien-styren 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

STL střednětlaký 

TI  tepelná izolace 

VŠ  vodoměrná šachta 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽB  železobeton 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

SLOŽKA Č.1 – Přípravné a studijní práce 

01  PŮDORYS 1.PP    M1:100 

02  PŮDORYS 1.NP    M1:100 

03  PŮDORYS 2.NP    M1:100 

04  PŮDORYS 3.NP    M1:100 

05  SITUACE     M1:1000 

06  POHLED S+J     M1:100 

07  POHLED Z+V     M1:100 

08  PŮDORYS 1.NP SO02 – ŠATNY  M1:100 

09  PŮDORYS 1.NP SO01 – RESTAURACE M1:100 

10  SITUACE – 2 OBJEKTY   M1:1000 

11  VIZUALIZACE 1 – INTERIÉR 

12  VIZUALIZACE 2 - EXTERIÉR 

 

SLOŽKA Č.2 – C Situační výkresy 

C.1 -  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M1:2000 

C.2 -  CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  M1:1000 

C.3 -  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  M1:500 

 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1 -  PŮDORYS 1.PP    M1:50 

D.1.1.2 - PŮDORYS 1.NP    M1:50 

D.1.1.3 - PŮDORYS 2.NP    M1:50 

D.1.1.4 - PŮDORYS 3.NP    M1:50 

D.1.1.5 - ŘEZ A-A‘     M1:50 

D.1.1.6 - ŘEZ B-B‘     M1:50 

D.1.1.7 - POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ   M1:100 

D.1.1.8 - POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ  M1:100 

36 
 



 

SLOŽKA Č.4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1 - PŮDORYS ZÁKLADŮ    M1:50 

D.1.2.2 - VÝKRES STROPNÍ KCE NAD 1.NP  M1:50 

D.1.2.3 - JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA M1:50 

D.1.2.4 - DETAIL - OKNO    M1:5 

D.1.2.5 - DETAIL - ATIKA    M1:5 

D.1.2.6 - DETAIL – VSTUP DO OBJEKTU  M1:5 

D.1.2.7 - DETAIL – PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM M1:5 

 

SLOŽKA Č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.1 - ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.2 - PŮDORYS  1.PP    M1:100 

D.1.3.3 - PŮDORYS  1.NP    M1:100 

D.1.3.4 - PŮDORYS  2.NP    M1:100 

D.1.3.5 - PŮDORYS  3.NP    M1:100 

D.1.3.6 - ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI   M1:500 

 
SLOŽKA Č.6 – Stavební fyzika 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

TEPLO 2017 

SIMULACE 2018 

ZTRÁTY 2018 

AREA 2014 

WDLS 5.0 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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SLOŽKA Č.7 – Doplňující výpočty, skladby, výpis prvků 

VÝPIS SKLADEB 

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH A 

DOPLŇKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

VÝPOČET ZÁKLADŮ 

POROVNÁNÍ CENY OBVODOVÉHO ZDIVA 

 

SLOŽKA Č.8 – Specializace – urbanismus a územní plánování 

MĚSTO SEMILY       
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