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

hláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních vý-

robků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický ná-

vrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané bu-

dovy 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. Doku-

mentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude ob-

sahovat 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 prostoro-

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

situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických po-

hledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní kon-

strukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 

1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializo-

vané 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 dodat-

kem 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 posou-

zení 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 ob-

jektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdá-

vání 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, ode-

vzdávání 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).  
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Vedoucí diplomové práce  

 

 



 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem sportovního centra v městě Havlíčkův 

Brod. Jedná se o samostatně stojící objekt, který se nachází na parcele číslo 653/1 ve 

městě Havlíčkův Brod, v katastrálním území Havlíčkův Brod. Sportovní centrum má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu jsou navrženy sklady a garáž pro ná-

vštěvníky a zaměstnance centra. V nadzemních podlažích se budou nacházet cvičební 

místnosti, technické a hygienické zázemí pro návštěvníky i zaměstnance, masáže a zase-

dací místnost. Svislé konstrukce jsou řešeny z monolitického železobetonového skeletu s 

výplní keramických tvarovek a monolitické voděodolné stěny. Vodorovné konstrukce 

jsou tvořené monolitickými železobetonovými deskami. Základová konstrukce je navr-

žena jako základová monolitická deska plnící funkcí bíle vany. Střecha je řešena jako 

plochá, jednoplášťová vegetační. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systé-

mem. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

Sportovní centrum, diplomová práce, projektová dokumentace, plochá střecha, ve-

getační střecha, železobetonový strop, podzemní garáž, masáže, cvičební místnosti, no-

vostavba 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

This master thesis deals with designing sports center in Havlíčkův Brod. It is an in-

dividually standing object, which is located on plot No. 653/1 in Havlíčkův Brod, in ca-

dastre unit Havlíčkův Brod. The object of the sports center has two above-ground floor 

and basement. In the basement are designed storage spaces and underground garage. Ver-

tical structures are made of cast-in-place reinforced concrete frame, space between col-

umns is made of ceramic blocks and reinforced water-resistant walls. Horizontal 

structures are made of cast-in-place reinforced slabs. The foundations are designed as a 

cast-in-place foundation slab serves waterproofing basement. The roof is designed as a 

warm flat green roof. The building is insulated with contact thermal insulation system. 

The work includes project documentation for the construction. 

Sports center, master thesis, project documentation, flat roof, green roof, reinforced 

concrete floor, underground garage, massage room, sports room, new building  
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ÚVOD  

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby sportovního centra. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svahovitém 

pozemku ve městě Havlíčkův Brod v katastrálním území Havlíčkův Brod na parcele s p.č. 

653/1, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, kde se nachází podzemní garáž. 

Pozemek je napojen z jižní strany na dopravní infrastrukturu a z jižní a západní strany 

napojen na technickou infrastrukturu.  

Sportovní centrum je tvořeno v nadzemních podlažích cvičebními místnostmi, hygi-

enickým zázemím pro sportovce a zaměstnance, školící místnostmi administrativní části, 

skladovými místnostmi a relaxační části – masážemi. V suteréne se nachází hromadní 

podzemní garáž pro návštěvníky i zaměstnance centra a skladové prostory. 

Nosná konstrukce je tvořená železobetonovým monolitickým skeletem s vyzdívkou 

z keramických tvárnic v nadzemních podlažích. Suterén je tvoření pomocí bílé vany – 

vodonepropustné železobetonové konstrukce. Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z kera-

mických tvárníc. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou 

bodově podepřenou. Ztužení objektu je zabezpečené pomocí ztužujících železobetono-

vých věnců a průvlaků. Střešní konstrukce je navržená plochá jednoplášťová vegetační. 

Schodiště jsou železobetonová monolitická s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic. 

Výplně otvorů jsou hliníkové. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 

Povrchová úprava obvodových stěn je řešena silikonovou omítkou v odstínech bílé, bledé 

a tmavě šedé.  
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A.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Sportovní centrum 

b) Místo stavby  

k.ú. Havlíčkův Brod, parcelní č. 653/1, město Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův 

Brod, kraj Vysočina, ČR 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby, která řeší vybudo-

vání nového sportovního centra ve městě Havlíčkův Brod.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Havlíčkův Brod 

Havlíčkovo náměstí 57 

580 61 Havlíčkův Brod   

IČO: 00267449 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)+b) hlavní projektant 

Vypracoval:    Bc. Karin Borchová, Veľké Uherce 413, 985 41, SR 

Místo podnikání:  Vysoké učení technické, Fakulta stavební 

     Veveří 331/95, 60 200 Brno 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

SO01   SPORTOVNÍ CENTRUM 

SO02   DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
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SO03   VNĚJŠÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ 

SO04   ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA ODPADKY 

SO05   SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

SO06  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO07  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  

SO08  PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ SÍTĚ NN 

SO09  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ A OPTICKÉ KABELY  

SO10  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PARKOVIŠTĚ 

SO11  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SPORT. CENTRUM 

SO12   ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJÍZDNÉ 

SO13   ZPEVNĚNE PLOCHY - POCHOZÍ 

SO14  OPĚRNÁ ZEĎ 

SO15  PŘESTŘEŠENÍ VJEZDU PODZMNÍCH GARÁŽÍ  

SO16  OPLOCENÍ 

SO17  DOČASNÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

Pro vypracováni dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich 

výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci. 

 

Zajištění dokumentace o existenci sítí od jednotlivých provozovatelů 

Limity dané platným územním plánem města Havlíčkův Brod 

Polohopisné a výškové zaměření 

Katastrální mapa daného území 

Fotodokumentace pozemku 

Požadavky investora 

Platné normy, vyhlášky a předpisy 

Územní plánovací dokumentace 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezasta-

věné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyu-

žití a zastavěnost území 

          Stavba bude situovaná v katastrálním území Havlíčkův Brod, na parcele 

653/1. Výměra pozemku je 14 190 m2.  Na pozemku se nenacházejí žádné stavby 

ani kře a stromy. Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z ulice Ledečská.  

Terén pozemku je poměrně rovinatý až mírně svahovitý a objekt je mimo dosah 

všech ochranných pásem.  

V okolí parcely je vybudovaná poměrně nová zástavba rodinných a bytových 

domů. Jedná se teda o zastavěné území i pozemek podle územního plánu je určen 

k zástavbě. Navrhovaná výstavba – sportovního centra bude spolužit k rozšíření 

občanského vybavení města a okolí.  

 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním sou-

hlasem 

          Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

          Podle územního plánu města Havlíčkův Brod náleží pozemek p.č. 653/1   

do zastavěného území města Havlíčkův Brod. Novostavba sportovního centra ve 

svém rozsahu, včetně zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí, odpovídají 

svým účelem funkčnímu využití území. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poža-

davků na využívání území 

          Při návrhu sportovního centra byly zohledněny a dodrženy všechny obecné 

požadavky na využití území pro plochy občanského vybavení.  
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

          Stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí dokumentace. Jedná se pouze 

o diplomovou práci. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

          Geologický průzkum nebyl v rámci diplomové práce proveden. Předpo-

kládá se zatřízení zeminy G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G-F, Rdt= 450 

kPA. Nebyl proveden radonový průzkum. Předpokládá se zatřízení do střední ra-

donového rizika.  

Stavebně historický průzkum nebude vzhledem k charakteru stavby prováděný. 

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

mátková zóna zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

           Navrhovaná budova sportovního centra se nenachází v památkové rezer-

vaci, památkové zóně. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska 

ochrany ŽP – ptačí oblasti, ochranní pásma vodních zdrojů, UNESCO, soustavy 

Natura 2000, CHKO, národních parků. 

Stavba se nenachází v záplavovém, v poddolovaném území ani v žádném ochran-

ném či bezpečnostním pásmu. 

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

          Stavba neovlivní klimatické poměry a ovzduší, nebude kontaminovaná 

půda ani nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do záplavových oblastí. 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-

kové poměry v území 

          Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolní pozemky a stavby, 

ochranu okolí a na odtokové poměry v území. Po dobu výstavby je nutné minima-

lizovat prašnost a zajistit dopravné značení vjezdu na staveniště, též aj ochrana 

stávajících komunikací a konstrukcí (zajištění očištění stavební techniky před vý-

jezdem na cestní komunikaci). Stavba bude prováděná tak, aby neboli dotčená 
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práva majitelů sousedních pozemků. 

Dešťová voda ze střech a okolních zpevněných ploch bude likvidována na po-

zemku pomocí soustavy akumulačních nádrží, vsakovacích bloků a odvodňova-

cích žlabů. Stavba nijak nenaruší a nezmění odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

          Stavba netvoří požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. Na po-

zemku se nenacházejí keře ani žádné stromy. Bude jen sejmutá ornice, která bude 

uskladněna na staveništi. Po dokončení prací bude sejmutá ornice použita na te-

rénní úpravy. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

          Parcela č. 653/1 je vedena v katastru nemovitostí jako orná půda a na po-

zemku je evidována ochrana zemědělského půdního fondu a je nutné stanovit vý-

měru pro vyjmutí. Na pozemku je evidována bonitovaná půdně ekologická 

jednotka 7.29.01 a spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Bo-

dová výnosnost této půdy je vyjádřená hodnotou 45 (na stupnici od 6-100). Její 

cena dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. je 8,08 Kč/m2. Počítá se s odnětím půdy na ce-

lém pozemku ve výměre 14 190 m2.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající do-

pravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k na-

vrhované stavbě 

          Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Objekt bude do-

pravně napojen z jižní strany na komunikaci v ulici Ledečská – silnice II. třídy.  

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu z jižní strany – elektrická ener-

gie, veřejný vodovod a západní strany – splašková kanalizace, sdělovací sítě. Deš-

ťová voda bude svedena do akumulačních nádrží a vsakovacích bloků. 

Objekt sportovního centra je řešený s ohledem na užívaní osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace. Přístup do objektu z exteriéru do 1.NP i v budově 

je řešen bez vyšších překážek jak 20 mm. V garáží i na venkovním parkovišti jsou 

vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orien-

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

          Stavba není časově vázaná ani podmiňovaná na jiné stavby nebo opatření 

v dotčeném území. Nevyžaduje ani žádné podmiňující, vyvolané ani související 

investice. 

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

Parcelní číslo:    653/1 

Katastrální území:   Havlíčkův Brod [637823] 

Výměra [m2]:    14 190 m2 

Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   Orná půda  

Číslo LV:     4720 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ: 72901 

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy:     Nejsou evidována žádná jiné zápisy. 

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

nebo bezpečnostní pásmo. 

          Daný pozemek nezasahuje do žádného ochranného ani jiného pásma a nijak 

nenarušuje území. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historic-

kého průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

          Daný objekt je navrhnutý jako novostavba sportovního centra.  

b) účel užívání stavby 

          Objekt bude sloužit jako stavba občanského vybavení. Stavba bude určena 

k rozšíření občanské vybavenosti města a okolí. Pro sportovní, vzdělávací a rela-

xační účely. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

          Stavební objekt bude postavený jako trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických po-

žadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

          Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

          Stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí dokumentace. Jedná se pouze 

o diplomovou práci. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

          Nebylo nutné chránit stavbu podle jiných právních předpisů. 

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

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

         Zastavěná plocha:      1 208,4 m2 

          Plocha pozemku:      14 190 m2 

          Procento zastavění:      8,52 % 

          Obestavěný objem celkem:    13 910 m3 

          Plocha pochozích zpevněných ploch: 581 m2 

          Plocha pojízdných ploch:     1 312 m2 

          Počet parkovacích míst:     50 (4 z toho bezbariérové)  

 

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. 

          Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, 

bude stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsaná v příslušných technic-

kých zprávách těchto profesí – není součástí diplomové práce. 

Objekt je navržen v souladu s platnou normou a energetickými předpisy – stavba 

splňuje požadavky pro výstavbu nové budovy. Obvodové konstrukce jsou 
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navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty. 

Energetický štítek obálky budovy: budova spadá do třídy B.   

V objektu se počítá s produkováním komunálního odpadu, který bude tříděn a 

umisťován do kontejnerů pro odpad, které budou umístěny poblíž budovy.  

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno přípojkou z veřejného vodovodu, která 

bude vybudována před zahájením stavebních prací na budově.  

Dešťová voda ze střech bude svedena do vsakovacích bloků.  

Odpadní splaškové vody budou likvidovány novou kanalizační přípojkou napojenou na 

veřejnou jednotnou kanalizaci. Jedná se o nevýrobní objekt a nenachází se v něm žádný 

zdroj, který by produkoval škodliviny. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí 

v okolí stavby. 

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

na etapy 

          Předpokládá se, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ucele-

ných etapách. Uvedené předběžné údaje o termínu, délce výstavby a etapizaci bu-

dou upřesněny podle záměru investora. Uvedenou lhůtu výstavby lze považovat 

za pouze orientační. Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2022.  

 

j) orientační náklady stavby. 

          Předpokládané náklady na výstavbu sportovního centra dle cenového uka-

zatele ve stavebnictví pro budovy občanské výstavby za 1 m3 obestaveného pro-

storu. Náklady na jednotlivé přípojky, inženýrské sítě, oplocení, položení dlažby, 

výsadba zeleně zde nejsou započítány. 

SO01 – Sportovní centrum  13 910 m3* 10 430 Kč/m3 = 145 081 300 Kč 

Předběžné náklady na výstavbu centra jsou: 145 081 300 Kč 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

          Navrhovaná stavba je umístěna v lokalitě, která je určena k zastavění ob-

čanskou vybaveností, tzn. je v souladu s územním plánem města Havlíčkův Brod. 

Jedná se o samostatně stojící sportovní centrum s 2 nadzemními a 1 podzemním 

podlaží, který se nachází na okraji města. Na zbylé části pozemku je navrženo 

parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance centra, dětské hřiště, sportovní hřiště a 

okolí zatravněné s výsadbou stromů a keřů. Výstavbou objektu se nenaruší okolní 

zástavba. Okolní zástavbu tvoří bytové a rodinné domy, které mají 2-3 nadzemní 

podlaží, teda výška stavby nijak negativně neovlivní stávající území. Dopravní na-

pojení je se stávajícími komunikaci druhé třídy na ulici Ledečská. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a ba-

revné řešení 

          Navrhovaný objekt je řešený jako z hlavní části dvoupodlažní se suterénem 

a z menší části jako jednopodlažní se suterénem. Tvar budovy je poměrně jedno-

duchý, je složen se dvou kvádrů. Druhé nadzemní podlaží je z části vysuté nad 

prvním. Střechy objektu jsou navrženy jako jednoplášťový vegetační. 

          Konstrukčně budou použity tyto materiály – železobetonové sloupy, kera-

mické zdivo s expandovaným polystyrénem, železobetonové stropy a suterén 

z bílé vany. Celkový koncept centra je realizovaný moderně a vzdušně.  

          Barevnost fasády objektu je navržena na odstíny šedé a bílé.     

B.2.3 Celkové provozní řešení 

           Jedná se o novostavbu sportovního centra se dvěma nadzemníma a jedním pod-

zemním podlažím. Objekt je v podlažích funkčně rozdělen na dvě části, podzemní část 

slouží jako parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance sportovního centra a nadzemní 

podlaží slouží na sportovní, edukační a rekreační účely. 

Západní část objektu má jedno nadzemní podlaží, kde se budou procvičovat sporty jako 

alpinning, jumping, fitball a spinning. Hlavní část budovy, která je dvoupodlažní tvoří 

v prvním patře prostranné komunikační prostory, recepce, prostory určené pro masáže, 

technické zázemí, hygienické zázemí zvlášť pro zaměstnance a návštěvníky centra se 
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šatnami a cvičební místnost. Druhé nadzemní podlaží je určeno taktéž na sport – pilates 

na strojích, nebo univerzální cvičební místnosti, zasedací místnosti, administrativní část, 

hygienické zázemí zvlášť pro zaměstnance a návštěvníky centra se šatnami i skladové 

prostory. Provozní doba sportovního centra se předpokládá od 7:00 do 20:00. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení komunikací a ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zra-

kově postižených jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré přístupy 

do budovy jsou řešeny bezbariérově. V navrhovaném parkovišti jsou navržené dvě par-

kovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace venku i uvnitř v pod-

zemní hromadní garáži. Všechny podlaží jsou propojeny výtahem, který splňuje 

požadavky na bezbariérový výtah. Prosklené výplně budou ve výšce 800 - 1000 a ve 

výšce 1400 - 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 

50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 

mm jasně viditelnými oproti pozadí. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

          Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektric-

kým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bez-

pečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o 

shodě). Pochůzní povrchy musí mít neklouzavou úpravu. 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní pro-

středí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s poža-

davky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu 

s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve 

shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat 

potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 
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Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, 

při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s 

tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

          Jedná se o dvoupodlažní budovu podsklepenou. Konstrukční systém je nehořlavý. 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet vyzdívkou z příčně 

děrovaných keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno 

z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi.  

          Konstrukčně budou použity materiály – keramické zdivo s kontaktním za-

teplovacím systémem z EPS, monolitické železobetonové stropy a nosné sloupy, 

suterén je navržen z voděodolného železobetonu. Střecha bude tvořená monolitic-

kou stropní konstrukcí s tepelnou izolací a hydroizolací z asfaltových pasů se sta-

bilizační vrstvou extenzivní vegetaci. Stavba bude založena na základových desce 

a pod sloupy budou prohloubené základy. Schodiště jsou železobetonové s povr-

chovou úpravou z keramické dlažby. 

Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické para-

metry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

           

Zemní práce 

Před započetím hloubení základů a jiných činností se vytyčí objekt lavičkami pro 

určení důležitých výškových a polohových bodů. Výskyt podzemní vody není v úrovni 

základů ani výkopů, a proto nebude nijak negativně ovlivňovat výstavbu objektu a nebu-

dou se muset navrhovat vhodná ochranná opatření. 

Základová půdu je štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F. Odebraná ornice 

v tl. 200 mm bude dočasně uložena v deponiích v severní části parcely a později použita 

na zásypy a finální úpravy terénu. Veškerá zemina z výkopů bude použita na násypy a 

finální úpravy terénu. 

Před započetím výkopů bude ve vyměřených místech provedeno pažená stavební 

jámy do zápor. Pažená bude z HEB 160 profilů po osové vzdálenosti 1000 mm, mezi 
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HEB profily bude bednění z dřevěných latí, v každém druhém poli bude ocelová výztuha, 

na kterou bude v ½ ukotvena zápora z HEB 160. Zápora v 1/3 výšky budou dlouhá 3,5m. 

Na konci zápor bude zinjektována zemina, do které se zápory budou kotvit. 

V dalším kroku bude proveden výkop stavební jámy dle výkresu a prohloubení v 

určených místech pro vytvoření základových patek. Provádění výkopových prací bude 

prováděno pomocí středně těžké techniky. Základová spára bude vyrovnána a začištěna 

ručně. 

V průběhu výkopových prací je nutné zabránit znehodnocení mechanickým poškozením 

nebo klimatickými vlivy již vyhloubených výkopů. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založený na základové bílé vaně z vodostavebního železobetonu, beton 

C30/37 a oceli B500, třída prostředí XC1 s frakcí kameniva do 8 mm. Vana se skládá ze 

základové desky tl. 300 mm a stěn po obvodu tl. 300 mm. Pod sloupy budou vytvořeny 

základové patky tak, že základová deska zvětší o účinnou výšku základové patky. V místě 

schodišťového prostoru bude základová deska výškově uskočena o 50 mm. Pod celými 

železobetonovými základy bude provedena podbetonávka z prostého betonu C12/15 tl. 

100 mm. 

Svislé nosné konstrukce 
 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet z betonu C30/37 a 

výztuže B500. Průřezové rozměry sloupů jsou určeny předběžným výpočtem na 400x400 

mm. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze orientačně a je třeba provést 

statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na 

základě statického posudku, který není součástí této práce. Nenosná vyzdívka mezi 

sloupy je v nadzemních podlažích tvořena keramickými tvárnicemi Porotherm 30 Profi 

tloušťky 300 mm na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. V podzemním podlaží tvoří 

obvodovou zeď vodostavební železobeton a výplň mezi sloupy kombinace keramických 

tvárnic a železobetonu. Příčky mezi jednotlivými místnostmi budou provedeny z tvárnic 

Porotherm 14 Profi tloušťky 140 mm na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a z tvárnic 

Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. Zdivo bude prováděno dle technologického po-

stupu výrobce. Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické železobetonové 
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tloušťky 250 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na 

základě statického posudku, který není součástí této práce.  

Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické para-

metry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Vodorovné nosné konstrukce 
 

Stropní konstrukce tloušťky 230 mm jsou tvořeny bezprůvlakovou železobetonovou 

monolitickou deskou. Konstrukce bude ztužena železobetonovými průvlaky a věnci. 

Nosné překlady nad vnějšími otvory jsou tvořeny kombinací keramických překladů Po-

rotherm KP7 a železobetonovými monolitickými překlady. Překlady nad nosnými zdmi 

jsou Porotherm PTH KP7 nebo železobetonové překlady. Překlady nad příčkami jsou 

Porotherm KP 11,5 a KP14,5. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude 

provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. 

Pozn.: Obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické pa-

rametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků.  

Střešní konstrukce 
 

Střecha nad sportovním centrem je navržena jako nepochozí, plochá, jednoplášťová 

a vegetační. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou 

tloušťka desky je 230 mm. Na desce je jako parozábrana - bodově natavený asfaltová 

SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 al mineral tl. 4 mm, na ní je položena tepelná izo-

lace v celkové tloušťce 200 mm ve dvou vrstvách s vystřídanými spárami. Nad ní je pro-

vedena spádová vrstva ze spádových klínů ve spádu 3%. Jako hydroizolace ploché 

střechy jsou navrženy hydroizolační asfaltové pásy s vložkami ze skleněné tkaniny a po-

lyesterové rohože a s aditivy proti prorůstáním kořínků. Hydroizolační pásy budou zatí-

ženy vrstvou substrátu o tloušťce 120 mm. 

Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a bezpečnostními přepady Topwet. Střešní 

vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále 

je potrubí napojeno na vsakovací bloky, kde je voda likvidovaná na pozemku investora. 

Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v šachtách. 

Pozn.: Obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické pa-

rametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 
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Tepelná izolace 
 

Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Je navržená tepelná izolace 

ISOVER EPS 70F tloušťky 200 mm. V soklu a pod zeminou je objekt kontaktně zateplen 

vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 160 mm. 

Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu 

ISOVER EPS 150 tloušťky 2x100 mm. Zateplení podlahy v 1.NP (podlaha nad exterié-

rem) bude provedeno pomocí desek z ISOVER NEOFLOOR 150 tl. 60 mm a ISOVER 

TERMPIR tl. 100 mm.  

Podrobně skladby konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Pozn.: Obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické pa-

rametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Výplně otvorů 
 

Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem od výrobce Vekra. 

Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do ob-

vodových zdí je pomocí kotev do ostění otvorů. Kotvení bude na bocích, na spodním i 

horním rámu oken.  

Vnější dveře jsou navrženy hliníkové prosklené nebo plné a s bočními světlíky s izolač-

ními trojskly. Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Typy 

dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako ocelové (prosklené nebo plné – dva ocelové kor-

pusy+výplň) s ocelovou zárubní. Pro prosklené části je použité čiré sklo. Typy dveří a 

otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 

Podrobnosti viz - Výpis prvků - zámečnické výrobky. 

Komín 

V objektu se nenachází žádné komínové těleso. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 

místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách, šatnách, masážích je navr-

žena nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm. V místnostech pro jumping, 

spinning, alpinning bude gumová podlaha a ve cvičebních místnostech vinylová 
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podlaha. V skladových místnostech a kotelně (strojovně vzduchotechniky) je navržena 

nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z materiálu 

odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. Na rozhraní mezi jednotlivými typy 

podlah budou použity přechodové lišty. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Úprava povrchů 
 

Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl.15 mm. Výmalba bude pro-

vedena malířskou barvou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Zdravotně-technické instalace 

Vytápění – objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním, které bude funkčně napojené na 

tepelné čerpadlo vzduch-voda. Část vytápění bude řešeno pomocí teplovzdušného roz-

vodu VZT. Materiálem potrubí podlahového vytápění budou vícevrstvé PE trubky. Po-

trubní rozvody budou provedeny převážně ve stěnách, podlahách a popřípadě v 

podhledech. V objektu je zajištěno ve většině místností nucené větrání. Potrubí vzducho-

techniky jsou rozvedena v podhledech. Zdravotně technické instalace jsou navrženy 

pouze předběžně a teoreticky (nejedná se o specializaci diplomové práce). Návrh rozvodů 

a dimenzí sítí neřeší tento projekt. Je třeba, aby návrh zpřesnil projektant TZB. 

Odvětrání 
 

Odvětrání sportovního centra je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného 

větrání. Navržená vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání míst-

ností hygienických zázemí, šaten, masáží, chodeb a cvičebních místností. 

Návrh odvětrání a jeho dimenzí neřeší tento projekt diplomové práce. Je třeba, aby návrh 

zpřesnil projektant vzduchotechniky. 

Kanalizace 
 

Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Odpadní 

vody budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí a svodných potrubích. 
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Svodným potrubím budou splaškové odpadní vody odvedeny do revizní šachty umístěné 

vedle objektu. Na odpadní potrubí navazuje v horní části větrací potrubí, které vede 500 

mm nad střechou objektu. 

Elektroinstalace 
 

Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na elektrickou síť probíhající 

pozemkem z jihu. Přípojka povede ke sportovnímu centru, kde bude instalována pojist-

ková skříň a elektroměrový rozvaděč. Objekt bude vybaven hromosvodem, který bude 

uzemněn pomocí zemnící pásky osazené do spodní stavby při zakládání objektu. Vnitřní 

osvětlení bude zajištěno pomocí přisazených stropních svítidel zářivkového typu. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- vzduchotechnické jednotky VZT 

- tepelné čerpadlo 

- trakční výtah bez strojovny 

- akumulační nádrž na dešťovou vodu 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

          Požárně bezpečností řešení je komplexně řešeno v samostatné části projek-

tové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 

          Sportovní centrum je navržen v souladu s požadavky a bezpeční užívání 

stavby z hlediska protipožárního. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

          Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-

2 Tepelná ochrana budov. Část 2:Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Viz samo-

statná příloha diplomové práce - Stavební fyzika. Klasifikační třída prostupu tepla obál-

kou budovy je zpracovaná v části Stavební fyzika. Stavba byla zatříděna do kategorie B 

– velmi úsporná. Vyhotovení protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy není 

součástí této práce. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vo-

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

prašnost apod. 

          Objekt sportovního centra je navržen a bude užíván v souladu v souladu s dotče-

nými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 

a zdravých životních podmínek. 

Odvětrání sportovního centra je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného 

větrání. Navržená vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání míst-

ností hygienických zázemí, šaten, chodeb, masáží. K vytápění sportovního centra je na-

vrženo tepelné čerpadlo, které budou umístěny v technické místnosti. Část vytápění bude 

řešeno pomocí teplovzdušného rozvodu VZT. Zásobování vodou bude z veřejného řádu. 

Odvod odpadních vod bude zajištěn splaškovou kanalizací. Veškeré odpady budou tří-

děny a ukládány do odpadních nádob v místnosti pro komunální odpad, stanoviště pro 

vyvezení nádob na komunální odpad je navrženo na východní straně do sportovního cen-

tra. 

Stavba bude zajišťovat, aby hluk, vibrace a prašnost byly na úrovni, která nezhoršuje 

zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Stavba bude navržena, aby všechny 

požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byly spl-

něny. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

          V dané lokalitě je předpokládán radonový index střední kategorie. Vzhle-

dem k tímto údajům je navrhnuté hydroizolační souvrství zohledňující střední ra-

donovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučený protiradonový 

modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek 40special mineral (nosná vložka 
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polyesterová rohož), v souvrství s SBS modifikovaným pásem DEK glastek 40 

special mineral (s nosnou vložkou ze sklené tkaniny). Suterén je navržen z voděo-

dolného betonu s přísadou krystalické látky, která vytváří účinný systém betonu 

proti radonu i tlakové vodě. 

b) ochrana před bludnými proudy 

          Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik 

bludných proudů – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

          Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z 

tohoto důvodu není potřebná. 

d) ochrana před hlukem 

          Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého obvo-

dového pláště – obvodových stěn, střech i výplní otvorů. Stavba nebude akusticky 

ovlivňovat ani prostředí vnější. Stavební činnost během výstavby, stavebními mecha-

nismy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pra-

covních dnech od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod. Veškeré stavební 

činnosti budou realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlu-

kem a prachem. 

e) protipovodňová opatření 

          Stavba se nenachází v povodňovém nebo záplavovém území – žádná 

ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

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

          Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám vý-

skyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

          Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na parcele č.653/1, 

652/2, 2293/2. Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí v ulici a na 

řešeném pozemku na jih a severozápad od objektu. Hlavní rozvaděč elektřiny, vo-

doměrná šachta, kanalizační šachta jsou umístěny na pozemku investora. Přesné 

umístnění napojení technické infrastruktury viz situační výkres.  

Všechny přípojky inženýrských sítí jsou nově vybudované.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vedení nízkého napětí 
 

Bude zřízena nová přípojka nízkého napětí elektrické energie. Tato přípojka bude ukon-

čena pojistkovou skříní před parkovištěm. V pojistkové skříni bude osazen hlavní jistič a 

elektroměrový rozvaděč s elektroměrem. Připojení stavby z této pojistkové skříně bude 

provedeno zemním kabelem. Délka vedení bude 41,5 m. 

Splašková kanalizace 
 

Pro odvod splaškových vod ze sportovního centra bude vybudovaná nová kanalizační 

přípojka DN 200 z hladkých trub PVC KG. Kanalizační přípojka bude napojena na stoku 

pomocí kanalizační vložky pod úhlem 60°. Hlavní revizní šachta bude umístěna na po-

zemku investora. Délka vedení bude 53,5 m. 

Dešťová kanalizace 
 

Svodná potrubí dešťové kanalizace ze střech budou připojena ke vsakovacím blokům 

nebo budou napojeny na akumulační nádrže s přepaden do vsakovacích bloků na po-

zemku investora. Připojení stavby bude provedeno potrubím PVC DN150. Dešťová voda 

ze zpevněných ploch bude svedena do liniových žlabů a odtud do akumulační nádrže. 

Vodovod 
 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka provedená z 

HDPE DN50. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovodní řád DN90 PVC napojena 
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navrtávacím pásem. Vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody bude umístěna v ty-

pové betonové vodoměrné šachtě na pozemku investora. Délka vedení bude 49,5 m. 

Sdělovací vedení 
 

Objekt sportovního centra bude napojen na síť sdělovacích prostředků. Síť umožňuje pře-

nos internetu. Délka vedení bude 52,3 m. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

          Dopravní řešení je patrné ze situačního výkresu. Parkoviště při sportovní 

centre i garáž v rámci podzemí centra budou napojena na komunikaci II. třídy a 

májí 2 vyhrazené stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Komunikace II. třídy je na Ledečské ulici s maximální rychlostí obousměrné ko-

munikace 50 km/h. Šířka nově budovaného obousměrného sjezdu bude 7m. Roz-

hledové poměry jsou dostačující. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

          Objekt bude napojen na stávající komunikace v ulici Ledečská novým sjez-

dem. 

c) doprava v klidu 

          Součástí záměru je 50 nových parkovacích míst na stání pro osobní automo-

bily pro návštěvníky centra a zaměstnance. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

          Cyklistické stezky nejsou součástí řešení. Chodník pro peších je veden po-

při parkovišti ke vchodu budovy i k hřištěm.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

          Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. 

Konkrétně ve vztahu k vybudování základových konstrukcí. Veškerá přebytečná 

zemina bude skladována na pozemku investora a bude nabídnuta k využití v rámci 
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okolních pozemků, případně proběhne její odvoz. Část přebytečné zeminy bude 

použita pro dotvarování terénu kolem sportovního centra. 

 

b) použité vegetační prvky 

          Bude použité standardní zatravnění podle zvyklostí v dané vegetační ob-

lasti. Budou vysazeny nové stromy, keře a květinové záhony. 

c) biotechnická opatření 

          Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

          Při užívání stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hluku, životního pro-

středí ani vody. V objektu nebude docházet ke vzniku nebezpečných odpadů. 

Vzniklé odpady budou tříděné a odváženy do příslušných kontejnerů. Bude zajiš-

těno pravidelné vyvážení komunálního odpadu. Stavba neovlivní klimatické po-

měry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu, nenaruší stabilitu ekosystému.  

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

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

          Stavba nebude mít žádná negativní vlivy na přírodu a krajinu, ani na ekolo-

gické funkce a vazby v krajině. V místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny ani 

památné stromy, jejich ochrana není nutná. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

          Stavba nebude mít žádná negativní vlivy na soustavu chráněných území Na-

tura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá-

měru na životní prostředí, je-li podkladem 

          Neřeší se, není pro tuto stavbu požadováno. 



 

34 

 

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

kladní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných techni-

kách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

          Neřeší se, není pro tuto stavbu požadováno. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

          Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah ome-

zení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Jediná navrhovaná 

ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů inženýrských sítí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

        Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním 

zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodržován 

pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. V době výstavby bude pozemek 

oplocen, u vjezdu na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána a staveniště 

bude jasně označeno značkami Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady spl-

nění hygienických normativních, bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. 

Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní příjemný a 

neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému ne-

gativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody. 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný 

úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

      Energie a voda budou odebírány z novo-vybudovaných připojovacích míst v 
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rámci areálu. Pro měření spotřeby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodo-

měr. 

 

b) odvodnění staveniště 

     Nevyskytuje se podzemní voda. Odvodnění staveniště bude řešeno pro potřeby 

odčerpání srážkové vody. Odvodnění staveniště a výkopů bude provedeno vybu-

dovanou provizorní drenáží a bude ústit do vsakovací jímky.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

    Vjezd na staveniště bude v místě budoucího sjezdu z místní komunikace v ulici Ledeč-

ská. Sjezd se bude nacházet v severozápadní části pozemku. Staveniště bude zajištěno 

dodávkou elektrické energie a vody z nově vybudovaných přípojek. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

   Stavba nemá negativní vliv na okolité pozemky a stavby. Pro účely stavby bu-

dou využívané jenom pozemky investora. Stavba bude prováděná tak, aby nebyly 

dotknuté práva majitelů sousedních pozemků. Požárně bezpečnostní prostor neza-

sahuje na okolité pozemky. Dál nedochází k zásahu do ochranných pásem nija-

kým jiným způsobem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, ká-

cení dřevin 

      Staveniště bude ze všech stran zajištěné oploceno neprůhledným oplocením 

z vlnitého plechu s vjezdovým uzamykatelnými branami a bude provedeno opat-

ření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Požadavky na sou-

visející asanace, demolice nebo kácení nejsou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

      Pro zábor staveniště budou využity plochy v majetku investora. Parcela je vedena 

jako orná půda, a proto bude plocha potřebná k výstavbě trvale vyjmuta. Odebraná or-

nice v tl. 200 mm bude dočasně uložena v deponiích v severní části parcely a později 

použita na zásypy, násypy a finální úpravy terénu. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

     Okolité obcházkové trasy budou řešené v soulade bezbariérového přístupu 

a přechodu.  

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

jejich likvidace 

 

Likvidace odpadu ze stavby 

   S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. A předpisů 

souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kate-

gorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 

Sb.) a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě opráv-

něné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k 

tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodu-

jícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, ne-

bezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 

20 zák. č. 185/2001 Sb. 

   Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

Číslo od-

padu 
Název odpadu původ 

Kategorizace 

odpadu 

17 0101 Beton 
Odpad při realizaci 

stavby (základy) 

O 

17 0102 Cihla 
Odpady vzniklé v  

průběhu výstavby 

O 

17 0103 Keramika 
Odpad od provádění ke-

ram. obkladů 

O 

17 0199 
Odpady drobné – 

blíže neurčené 

Odpady vzniklé v  

průběhu výstavby (po-

těry, mazaniny, …) 

O 
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Evi-

dence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při 

kolaudaci stavby a na OŽP. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů 

v rámci realizace stavby. 

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

     Veškerá přebytečná zemina bude skladována na pozemku investora a bude 

nabídnuta k využití v rámci okolních pozemků, případně proběhne její odvoz. 

Část přebytečné zeminy bude použita pro dotvarování terénu kolem budovy. 

Celkový objem vykopané zeminy při provádění podzemního podlaží a základo-

vých konstrukcí = cca 4 250 m3. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

     Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Bu-

dou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující de-

vastaci půdy v okolí staveniště. 

17 0201 Dřevo 
Zbytky dřeva od  

bednění 

O 

17 0202 Sklo Sklo z výplní otvorů O 

17 0203 Plast 
Drobný odpad při pra-

cích PSV 

O 

17 0301 
Asfalt s obsahem 

dehtu 
Zbytky hydroizolací 

N 

17 0407 Směs kovů Odpady z výstavby O 

17 0408 Kabely 
Zbytky a odřezky  

kabelů 

O 

17 0602 
Ostatní izolační ma-

teriál 

Zbytky a odřezky tep. 

izol. Pásů a vrstev 

O 

17 0701 
Směsný stavební a 

demoliční odpad 

Odpad nezatřidený do 

výše uvedených katego-

rií 

O 

15 0101 
Papírový a  

lepenkový odpad 

Obaly stav. mat.  

použitých na stavbě 

O 

15 0103 Dřevěný obal Zbytky obalů O 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

    Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v pří-

slušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu 

s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných částech 

stavebního řešení projektové dokumentace. Dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bliž-

ších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

     Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

      Na staveništi musí být zajištěn bezpečný vjezd a výjezd na komunikaci v ulici Hum-

polecká. Před sjezdem na staveniště, musí být osazeny dopravní značky s nápisem „Po-

zor výjezd vozidel ze staveniště“ a značky se snížením rychlosti. Vozidla vykonávající 

jakákoli práci, které následně budou staveniště opouštět, musí být před nájezdem řádně 

očistěná. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

     Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

     Předpokládaná lhůta výstavby je cca 24 měsíců. Přesnější údaje a členění na etapy 

nebylo stanoveno. Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný 

postup výstavby. 
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D – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Účel stavby 

Novostavba sportovního centra bude sloužit pro obyvatele města a širšího okolí jako re-

laxační, vzdělávací a sportovní zázemí. V podzemním podlaží je vytvořeno hromadní 

parkoviště pro zákazníky i zaměstnance centra. 

2. Zásady architektonického a provozního řešení 

2.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Tvar budovy sportovního centra je poměrně jednoduchý, je složen se dvou 

kvádrů. Druhé nadzemní podlaží je z části vysuté nad prvním. Střechy objektu 

jsou navrženy jako jednoplášťový vegetační. Na jižní straně je parkoviště pro zá-

kazníky a zaměstnance centra o kapacitě 25 stání. V podzemí se nachází také par-

koviště pro zákazníky a zaměstnance centra o kapacitě 25 stání.  

Prostory určeny ke sportu jsou navrženy vzdušně s velkými prosklenými plochami. Cílem 

bylo navrhnout objekt pro sport co nejvíce propojený s venkovní zelení a s maximem 

přirozeného světla.  

Materiálově bude fasáda provedena standardním kontaktním zateplovacím 

systémem s finální omítkou. Barvy budou voleny v odstínech šedé a bílé. Okenní 

otvory hliníkové šedé barvy, vstupní dveře budou hliníkové, stejné barvy.  

2.2 Dispoziční řešení 

Objekt je v podlažích funkčně rozdělen na dvě části, podzemní část slouží jako par-

koviště pro návštěvníky a zaměstnance sportovního centra a nadzemní podlaží slouží na 

sportovní, edukační a rekreační účely. 

Západní část objektu má jedno nadzemní podlaží, kde se budou procvičovat 

sporty jako alpinning, jumping, fitball a spinning. Hlavní část budovy, která je 

dvoupodlažní tvoří v prvním patře prostranné komunikační prostory, recepce, pro-

story určené pro masáže, technické zázemí, hygienické zázemí zvlášť pro zaměst-

nance a návštěvníky centra se šatnami a cvičební místnost. Druhé nadzemní 

podlaží je určeno taktéž na sport – pilates na strojích, nebo univerzální cvičební 
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místnosti, zasedací místnosti, administrativní část, hygienické zázemí zvlášť pro 

zaměstnance a návštěvníky centra se šatnami i skladové prostory. 

 

3. Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení komunikací a ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zra-

kově postižených jsou řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré přístupy 

do budovy jsou řešeny bezbariérově. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. 

Hlavní vstup je řešen bezbariérově. V navrhovaném parkovišti jsou navržené dvě parko-

vací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace venku i uvnitř v pod-

zemní hromadní garáži. Všechny podlaží jsou propojeny výtahem, který splňuje 

požadavky na bezbariérový výtah. Prosklené výplně budou ve výšce 800 - 1000 a ve 

výšce 1400 - 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 

50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 

mm jasně viditelnými oproti pozadí. 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení 

4.1 Příprava území 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice tl. 200 mm pod celým ob-

jektem stavby. Ornice bude uložená na deponii na pozemku a po dokončení bude 

použita na terénní úpravy. 

4.2 Zemní práce a založení objektu 

Před započetím hloubení základů a jiných činností se vytyčí objekt lavičkami pro 

určení důležitých výškových a polohových bodů. Výskyt podzemní vody není v úrovni 

základů ani výkopů, a proto nebude nijak negativně ovlivňovat výstavbu objektu a nebu-

dou se muset navrhovat vhodná ochranná opatření. 

Základová půdu je štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F. Odebraná ornice 

v tl. 200 mm bude dočasně uložena v deponiích v severní části parcely a později použita 

na zásypy a finální úpravy terénu. Veškerá zemina z výkopů bude použita na násypy a 

finální úpravy terénu. 
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Před započetím výkopů bude ve vyměřených místech provedeno pažená stavební 

jámy do zápor. Pažená bude z HEB 160 profilů po osové vzdálenosti 1000 mm, mezi 

HEB profily bude bednění z dřevěných latí, v každém druhém poli bude ocelová výztuha, 

na kterou bude v ½ ukotvena zápora z HEB 160. Zápora v 1/3 výšky budou dlouhá 3,5m. 

Na konci zápor bude zinjektována zemina, do které se zápory budou kotvit. 

V dalším kroku bude proveden výkop stavební jámy dle výkresu a prohloubení v 

určených místech pro vytvoření základových patek. Provádění výkopových prací bude 

prováděno pomocí středně těžké techniky. Základová spára bude vyrovnána a začištěna 

ručně. V průběhu výkopových prací je nutné zabránit znehodnocení mechanickým po-

škozením nebo klimatickými vlivy již vyhloubených výkopů. 

Objekt bude založený na základové bílé vaně z vodostavebního železobetonu, beton 

C30/37 a oceli B500, třída prostředí XC1 s frakcí kameniva do 8 mm. Vana se skládá ze 

základové desky tl. 300 mm a stěn po obvodu tl. 300 mm. Pod sloupy budou vytvořeny 

základové patky tak, že základová deska zvětší o účinnou výšku základové patky. V místě 

schodišťového prostoru bude základová deska výškově uskočena o 50 mm. Pod celými 

železobetonovými základy bude provedena podbetonávka z prostého betonu C12/15 tl. 

100 mm. 

4.3  Svislé konstrukce 

4.3.1 Zděné stěny a příčky 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet z betonu 

C30/37 a výztuže B500. Průřezové rozměry sloupů jsou určeny předběžným výpočtem 

na 400x400 mm. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze orientačně a je 

třeba provést statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude 

provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. Nenosná vy-

zdívka mezi sloupy je v nadzemních podlažích tvořena keramickými tvárnicemi Poro-

therm 30 Profi tloušťky 300 mm (247x300x249 mm) na maltu pro tenké spáry Porotherm 

Profi. V podzemním podlaží tvoří obvodovou zeď vodostavební železobeton a výplň 

mezi sloupy kombinace keramických tvárnic a železobetonu. Příčky mezi jednotlivými 

místnostmi budou provedeny z tvárnic Porotherm 14 Profi tloušťky 140 mm 

(497x140x249 mm) na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a z tvárnic Porotherm 11,5 

Profi tloušťky 115 mm (497x115x249) mm. Zdivo bude prováděno dle technologického 
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postupu výrobce. Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické železobeto-

nové tloušťky 250 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno 

na základě statického posudku, který není součástí této práce.  

Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující 

technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných 

prvků.  

4.4 Vodorovné konstrukce 

4.4.1 Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako ŽB monolitické desky tl. 230 mm. Použitý beton 

C25/30 a výztuž B500B navržená dle statika. 

4.4.2 Překlady  

Překlady jsou použity převážně keramické, některé jsou realizovány jako 

železobetonové monolitické, a odpovídají danému typu a tloušťce stěny, šířce ot-

voru, zatížení působícímu na překlad a možnosti požadované délky uložení pro 

daný typ překladu. Překlady jsou použity typové, dle druhu zdiva. U typových 

překladů je nutno splnit požadavky předepsané výrobcem.  

4.4.3 Schodiště 

V objektě jsou navržené dvě vnitřní schodiště. První je trojramenné, druhé 

přímé vetknuté do železobetonové monolitické stěny. Konstrukce schodiště je na-

vržena jako železobetonová monolitická včetně podest a mezipodest. Schodiště 

bude vyztužené betonářskou výztuží, návrh vyztužení bude zpracován v rámci 

projektu pro provedení stavby. Povrchová úprava vnitřních schodišť bude prove-

dena z keramické dlažby s protiskluznou úpravou. Zábradlí bude systémové dle 

požadavků investora kolem zrcadla a formou madla podél stěn. 

4.5 Výtahy  

Výtahová šachta bude ze železobetonu tloušťky 250 mm z betonu C25/30. 

Vnitřní rozměry šachty jsou 2 000x1 800 mm. V objektu se nachází výtah s nos-

ností 630 kg, kapacitou 8 lidí a dostupností do každého patra.  



 

43 

 

4.6 Střešní plášť 

Střecha nad sportovním centrem je navržena jako nepochozí, plochá, jednoplášťová 

a vegetační. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou 

tloušťka desky je 230 mm. Na desce je jako parozábrana - bodově natavený asfaltová 

SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 al mineral tl. 4 mm, na ní je položena tepelná izo-

lace v celkové tloušťce 200 mm ve dvou vrstvách s vystřídanými spárami. Nad ní je pro-

vedena spádová vrstva ze spádových klínů ve spádu 3%. Jako hydroizolace ploché 

střechy jsou navrženy hydroizolační asfaltové pásy s vložkami ze skleněné tkaniny a po-

lyesterové rohože a s aditivy proti prorůstáním kořínků. Hydroizolační pásy budou zatí-

ženy vrstvou substrátu o tloušťce 120 mm. 

Střešní rovina je odvodněná střešními vtoky a bezpečnostními přepady Topwet. Střešní 

vtoky jsou svedeny do svodného potrubí, které je napojeno na dešťovou kanalizaci. Dále 

je potrubí napojeno na vsakovací bloky, kde je voda likvidovaná na pozemku investora. 

Potrubí uvnitř objektu bude vedeno v šachtách. 

Pozn.: Obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické pa-

rametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

4.7 Úprava povrchů vnějších  

4.7.1 Kontaktní zateplovací systém 

Jedná se o venkovní systém s upevněným tepelným izolantem k podkladu, 

výztužnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou s tenkovrstvou omítkou. Sys-

tém nemá provětrávanou vzduchovou mezeru, má výztužnou vrstvu a následnou 

konečnou úpravu, aplikovanou kontaktně na tepelný izolant. Způsob provedení a 

veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci ETICS budou respektovat technolo-

gické požadavky a systémová řešení výrobce ETICS. 

Podklad před realizací musí být zbaven nečistot. Toho se dosáhne mecha-

nickým nebo tlakovým vodním čištěním dle charakteru zašpinění. Vyspravené 

podklady se napustí penetračním nátěrem. Penetrace je důležitá pro povrchové 

zpevnění, snížení nasákavosti stávajícího podkladu a pro zlepšení přilnavosti na-

nášené vrstvy.  
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Zateplení budovy je navrženo jako certifikovaný zateplovací systém ETICS 

s fasádní tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Toto zateplení bude ukončeno 

u atikových plechů. TI bude mechanicky zakotvena pomocí hmoždinek do pod-

kladu. Typ kotvení bude odpovídat tloušťce tepelné izolace a podkladní kon-

strukci. 

Po ošetření rovinnosti povrchu izolantu bude aplikována výztužná vrstva sys-

tému. Výztužná vrstva je tvořena výztužnou síťovinou zatlačenou do stěrkové 

hmoty a jejím uhlazením. U rohů okenních otvorů se vždy doplní zesílení vý-

ztužné vrstvy diagonálním pásem výztužné síťoviny o rozměrech min. 300 x 300 

mm. Jednotlivé pásy síťoviny jsou ukládány s min. přesahem 100 mm.  

Následně provedeme penetraci a pro konečnou exteriérovou povrchovou 

úpravu stěn se použije probarvená tenkovrstvá fasádní silikónová omítkovina. Ve-

likost zrna 3 mm. Barva omítky bude bílá a šedá. 

 

4.8 Úpravy povrchů vnitřních 

4.8.1 Omítky  

Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. Vnitřní po-

vrchy jsou z vápenocementové omítky. Obklady stěn budou provedeny z keramic-

kých matných hladkých obkladaček. Přechody budou zakončeny přechodovými, 

koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými tmely 

odolnými plísním.  

4.8.2 Čistící zóna při vstupu do objektu  

Vnitřní čistící zóna 

Sestává ze zádveří, kde je umístěna čistící rohož z hliníkových profilů šířky 

27 mm, s nehořlavou výplní barva tmavomodrá, výška 17 mm.  

Vnější čistící zóna 

Exteriérová rohož o rozměru 2,0x1,0 m před hlavním vstupem do budovy. 

Provedení: kartáčový pásek uložení v hliníkovém rámečku, výška 30 mm. 



 

45 

 

 

Konkrétní skladby všech konstrukcí včetně jejich tlouštěk jsou popsané v do-

kumentu Skladby konstrukcí. 

4.9 Výplně otvorů 

4.9.1 Okna 

Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem od výrobce 

Vekra. Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken 

do obvodových zdí je pomocí kotev do ostění otvorů. Kotvení bude na bocích, na spodním 

i horním rámu oken. Řešeno podrobně v příslušném výpise oken. 

 

4.9.2 Dveře vnější 

Dveře jsou z hliníkových dělených profilů s přerušeným tepelným mostem s 

dvojitým těsněním plné s proskleným světlíkem. Součinitel prostupu tepla Uw dle 

výpisu. Prosklení izolačním trojsklem bezpečnostním (proti poranění osob při roz-

bití a proti mechanickému proražení). 

Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. Konečné barevné a tvarové ře-

šení bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby. 

4.9.3 Dveře vnitřní  

Vnitřní dveře jsou navrženy jako ocelové (prosklené nebo plné – dva ocelové kor-

pusy+výplň) s ocelovou zárubní. Pro prosklené části je použité čiré sklo. Typy dveří a 

otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. 

4.10 Izolace 

4.10.1 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Hlavní hydroizolace v rámci střešního pláště je navržena z asfaltových pásů, 

je navržena parozábrana a je navržena z asfaltového pásu. 

Proti zemní vlhkosti a radonu (středný radonový index) je navržena izolace 

ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, jeden s vložkou z polyesterové 

rohože, druhý s vložkou ze skleněné tkaniny (natavené). Suterén je proveden 
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z voděodolného betonu s přísadou křemičité látky zajišťující odolnost vůči ra-

donu a tlakové vodě. 

Jednotlivé typy izolací jsou řešeny konkrétně v dokumentu Skladby kon-

strukcí. 

4.10.2 Izolace tepelné  

Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Je navržená tepelná izolace 

ISOVER EPS 70F tloušťky 200 mm. Schodiště v 1S je zateplené ISOVER 

STYRODUR 3000CS tl. 200mm. V soklu a pod zeminou je objekt kontaktně zateplen 

vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS PERIMETR tloušťky 160 mm. 

Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu 

ISOVER EPS 150 tloušťky 2x100 mm. Zateplení podlahy v 1.NP (podlaha nad exterié-

rem) bude provedeno pomocí desek z ISOVER NEOFLOOR 150 tl. 60 mm a ISOVER 

TERMPIR tl. 100 mm.  

Podrobně skladby konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Pozn.: Obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické pa-

rametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

4.10.3 Izolace akustické  

V konstrukcích podlah bude na stropní desce položena kročejová izolace v 

celkové tloušťce dle konkrétní skladby podlahy. Požadavky dle ČSN 73 0532 na 

zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov budou respektovány. 

Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi (výtah, tč apod.) musí být pružně 

uloženy. 

4.11 Výrobky pomocní stavební výroby  

4.11.1 Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu atiky z pozinkovaného ocelového plechu, oplecho-

vání oken dle výrobců hliníkovým plechem. Klempířské výrobky jsou popsané ve 

výpisech klempířských výrobků. 
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4.11.2 Zámečnické výrobky  

Řešené ve výpisech Zámečnické výrobky. 

5. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika, vibrace – popis řešení, zásady 

hospodaření s energiemi 

Součástí práce jsou tepelně technické a akustické výpočty – viz STAVEBNÍ 

FYZIKA. 

Denní osvětlení je řešeno výplněmi stavebních otvorů – okny. Úroveň při-

rozeného osvětlení okny je dostatečná. Umělé osvětlení je řešeno LED úspor-

nými žárovkami. Opatření proti přílišnému osvětlení bude doplněno vnitřními 

nebo vnějšími žaluziemi.  

Při užívání stavby se neočekává výskyt vibrací.  

Objekt je navržen jako energeticky velmi úsporný a spadá do energetické nároč-

nosti třídy B. 

6. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

Na základě radonové mapy se předpokládá, že se objekt nachází ve střed-

ním radonovém riziku. Proti zemní vlhkosti a radonu je navržena izolace ze 

dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, jeden s vložkou ze skleněné tka-

niny, druhý s vložkou z polyesterové rohože a voděodolný beton s přísadami 

proti radonu a tlakové vodě. 

Nepředpokládají se žádné další negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu. 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze projektu – viz složka 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
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8. Výpis použitých norem 

ČSN 73 0401 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

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

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků 

ČSN 73 0540 Denní osvětlenost budov 

ČSN 73 6160 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

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

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 

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

Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění 

stavby sportovního centra ve městě Havlíčkův Brod. Obsah diplomové práce byl 

zpracován na základě nabytých znalostí z dosavadního studia. Práci jsem zpraco-

vala svědomitě a v souladu se zadáním, platnými normami a vyhláškami. 

Součástí práce je architektonická studie, výkresová část, technické zprávy, po-

žárně bezpečnostní řešení, stavební fyzika, kde se řeší tepelně technické, akustické 

řešení a osvětlení a proslunění, výpisy prvků, skladby konstrukcí, výkresy kon-

strukčních detailů a výpočty související s návrhem sportovního centra.  

Během práce jsem se naučila mnoho nového a uvědomila si několik důležitých 

konstrukčních detailů a pracovních postupů. Práce na tomto projektu mi byla pří-

nosem, protože jsem měla možnost si vyzkoušet zpracovat celou projektovou do-

kumentaci od studie, přes výkresy, až po posouzení požární bezpečnosti. A při 

dodržení veškerých technologických postupů, platných norem a vyhlášek bude 

bytový dům provozu schopný a jeho užívaní bude bezpečné. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

DP   diplomová práce 

B.p.v.  Balt po vyrovnaní 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

apod.  a podobně 

ČSN  Česká státní norma 

HI   hydroizolace 

IČ   identifikační číslo 

vyhl.  vyhláška 

dl.    délka 

tl.    tloušťka 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

p. č.   parcela číslo 

k.ú.   katastrální území 

odst.  odstavec 

Sb.   sbírky 

NP   nadzemní podlaží 

S   suterén 

S – JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální  

m n. m.  metry nad mořem 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

ŽB   železobeton  

TI   tepelná izolace  

U   součinitel prostupu tepla 

Uem    průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,R,class  doporučený součinitel prostupu tepla 

∑   suma 

KV    konstrukční výška 
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SV    světlá  výška 

VZT   vzduchotechnika 

PE   polyetylén 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

mm    milimetr 

m   metr 

SO   stavební objekt 

min.   minimální 

max.  maximální 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

S   sever 

J   jih 

V   východ 

Z   západ 

RAL  standard pro stupnici barevného odstínu 



 

54 

 

Seznam příloh 

SLOŽKA Č. 1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

01 - PŮDORYS 1S 

02 - PŮDORYS 1NP 

03 - PŮDORYS 2NP 

04 - STUDIE ŘEZY 

05 – POHLEDY JIŽNÍ, VÝCHODNÍ 

06 - POHLEDY SEVERNÍ, ZÁPADNÍ 

07 – VÝPOČTY 

08 - 3D MODEL NOSNÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 

09 - VIZUALIZACE  

10 - POSTER 

SLOŽKA Č. 1 TITULNÍ STRANA A OBSAH 

SLOŽKA Č. 2 - C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ 

C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

SLOŽKA Č. 2 TITULNÍ STRANA A OBSAH 

SLOŽKA Č. 3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 – PŮDORYS 1S 

D.1.1.02 – PŮDORYS 1NP 

D.1.1.03 – PŮDORYS 2NP 

D.1.1.04 – PŮDORYS STŘECHY 

D.1.1.05 – ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´ 

D.1.1.06 – POHLEDY  

VÝPIS PRVKŮ 

VÝPIS SKLADEB 

SLOŽKA Č. 3 TITULNÍ STRANA A OBSAH 
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SLOŽKA Č. 4 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 – VÝKRES ZÁKLADŮ 

D.1.2.02 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1S  

D.1.2.03 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP 

D.1.2.04 – VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP 

D.1.2.05 – DETAIL ZÁKLADU A SOKLU 

D.1.2.06 – DETAIL U VSTUPNÍCH DVEŘÍ  

D.1.2.07 – DETAIL ATIKY 

D.1.2.08 – DETAIL VSTUPNÍ STŘÍŠKY 

D.1.2.09 – DETAIL NADPRAŽÍ OKNA S ŽALUZII 

SLOŽKA Č. 4 TITULNÍ STRANA A OBSAH 

SLOŽKA Č. 5 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ 

D.1.3.02 – PŮDORYS 1S – PBŘ 

D.1.3.03 - PŮDORYS 1NP – PBŘ 

D.1.3.04 – PŮDORYS 2NP – PBŘ 

D.1.3.05 - SITUACE 

SLOŽKA Č. 5 TITULNÍ STRANA A OBSAH 

SLOŽKA Č. 6 - E STAVEBNÍ FYZIKA 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ FYZIKA 

PROGRAM AREA 2017 – PROTOKOL 

PROGRAM BUILDING DESIGN – PROTOKOL 

PROGRAM SIMULACE 2018 – PROTOKOL 

PROGRAM STABILITA 2011 – PROTOKOL 

PROGRAM TEPLO 2017 EDU – PROTOKOL 

VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNÍ 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

SLOŽKA Č. 6 TITULNÍ STRANA A OBSAH 

 


