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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je návrh novostavby sportovního zařízení na úrovni 

dokumentace pro provedení stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení včetně 

zajištění konstrukce pro statické stránce, architektonické, požární bezpečnosti, 

úspory energie a bezpečnosti při užívání objektu. Práce obsahuje textovou i 

grafickou část. Grafická část práce je zpracována v programu ArchiCad.  
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Sportovní centrum, Železobetonová konstrukce, Dřevěná konstrukce střechy, 

Bezbariérová budova  

  

  

  

Abstract  

The subject of the diploma thesis is to design a new building of sports facilities at the 

documentation for building construction. The design emphasizes the layout, including 

the provision of structures for the static, architectural, fire safety, energy savings and 

safety while using the object. The work contains text and graphic part. The graphic 

part is processed in the ArchiCad.  
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Úvod 

Cílem diplomové práce je navrhnout sportovní zařízení a vypracovat pro tento 

objekt projektovou dokumentaci. Místo stavby se nachází v Ostravě – Dubině na 

okraj čtvrti. Objekt má tři nadzemní podlaží. Zastřešení je plochou střechou, které se 

na východní straně zlomí v oblouku a vytváří na této straně opláštění.  

Dispoziční řešení stavby je podle platných předpisů a norem. V objektu se 

uvažuje pohyb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a tudíž je tato 

budova řešena jako bezbariérová. Při statickém a konstrukčním řešení jsem 

postupoval podle platných předpisů a norem. 

  



 
 

 
 
 
 

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA 

BS SPORT 

 

 

 

parc. č. 110/21, 110/45, 110/151, 110/152 

k.ú. Dubina u Ostravy 

 

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

S PODROBNOSTÍ PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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K žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. 

 

a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta, z ákladní charakteristika 

stavby 

 

Identifikace stavby: 

 

 Název stavby: Novostavba sportovního centra BS SPORT 

 Místo stavby:  kat. území Dubina u Ostravy, parc. č. 110/21, 110/45,  

    110/151, 110/152 

 Charakter stavby: novostavba 

 

Stavebník: 

 

 Jméno, příjmení, popř. obchodní firma:   

 

BS SPORT s r.o. 

    Poděbradova 56, Ostrava – Moravská Ostrava 

    702 00 

 

Projektant: 

 

 PROJEKTANT STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 Jméno a příjmení: Bc. Lukáš Pruchnický   

 Kontaktní adresa: Vlasty Vlasákové 941/8 

    700 30 Ostrava – Bělský Les 
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Základní charakteristika stavby a její ú čel: 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu sportovního centra na parcele 

č. 110/21, 110/45, 110/151 a 110/152 v Ostravě Dubině, k.ú. Dubina u Ostravy 

v okrese Ostrava – město. 

Objekt je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený, třípodlažní. Příjezd 

je z ulice Horní na západní straně. 

Na vstupní úrovni se nachází hala s recepcí, denní místnost, kancelář správy 

centra, šatny pro zaměstnance mužů i žen s WC a sprchami, squashové 

a badmintonové kurty, bar se zázemím, WC pro návštěvníky baru a technická 

místnost. Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme buď pomocí 

dvojramenného schodiště, které je určeno výhradně pro špinavou obuv, výtahem 

nebo po jednoramenném schodišti, po kterém by se mělo chodit v čisté obuvi. 

Na tomto podlaží se nacházejí šatny pro návštěvníky sportovního centra se sociálním 

zařízením a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a úklidová místnost. 

Do třetího nadzemního podlaží se dostaneme po trojramenném schodišti, které taky 

slouží především pro čistou obuv, nebo výtahem. Na tomto podlaží se najdeme 

fitness centrum, sály pro spinning nebo jiné skupinové cvičení, dvě místnosti 

pro vzduchotechnické zařízení a technickou místnost. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích  

 

Území, kde se stavba nachází, je v městské části Ostravě Dubině. Dosavadní 

využití pozemku: zahrada, na pozemku se nenachází žádné stavby. 

 

Pozemky v majetku stavebníka:  

BS SPORT s r.o., Poděbradova 56, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

          parc. č. 110/21, 110/45, 110/151, 110/152 
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Pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Moravská Ostrava 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městský obvod Ostrava – Jih,                       

IČ 00845451 – 004, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 30: 

          parc. č. 110/117 

c) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Hodnocení radonového rizika: 

Stavební pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy mají podle výsledků měření ve smyslu 

zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 o radiační ochraně nízký radonový 

index.  

 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Navrhovaná stavba sportovního zařízení je situována v západní části pozemku. 

Vjezd na pozemek je ze stávající místní komunikace ul. Horní na parc. č. 110/117.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Přípojka NN: Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické 

energie. Tato přípojka bude vedena z elektrického vedení NN, které je umístěno 

pod povrchem podél komunikace v ulici Horní, do přípojkové skříně ve sloupku 

na hranici pozemku investora. Vedle této přípojkové skříně bude umístěn pilíř 

s elektrickým rozvaděčem a hlavním jističem. Z tohoto rozvaděče bude vedena 

domovní přípojka NN do rodinného domu. 

Splašková a dešťová kanalizace: Splaškové a dešťové vody budou zaústěny 

do městské splaškové kanalizace, která vede v komunikaci ulicí Horní. 

Vodovodní přípojka: Za komunikací před řešeným objektem je veden stávající 

vodovodní řád, na který bude napojena nová vodovodní přípojka. Přípojka bude 

napojena na hlavní řád pomocí navrtávacího pásu. 
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d) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů  

 

Magistrát m ěsta Ostravy 

Odbor ochrany životního prostředí 

Vyjádření vodoprávního úřadu Magistrátu města Ostravy dle § 18 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, 

k plánovanému záměru: Novostavba sportovního centra. 

Ve smyslu § 18 odstavce 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů v platném znění je výše uvedený záměr možný z hlediska zájmů 

chráněných podle tohoto zákona za předpokladu splnění těchto podmínek: 

1. Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít k znečištění 

podzemních ani povrchových vod. 

2. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době 

realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 

nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 

smísení se srážkovými vodami. 

3. Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo 

ke znečištění vody ve vodovodu. 

4. Kanalizační přípojky musí být provedeny jako vodotěsné a tak, 

aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které jsou zaústěny. 

5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané 

lokalitě. 

 

Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 

Odbor dopravy a komunálních služeb 

Připojení nemovitosti k místní komunikaci 

Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih vydal rozhodnutí 

č. 158/2010 o povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 110/21 k místní 

komunikaci ul. Horní v k.ú. Dubina u Ostravy za těchto podmínek: 

1. Realizace připojení podléhá stavebnímu řízení. 

2. Připojení nemovitosti k místní komunikaci musí respektovat příslušná 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky 

a platných ČSN 736101 a ČSN 736102. 
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3. Povoluje se napojení dle přiložené dokumentace NOVOSTAVBA 

SPORTOVNÍHO CENTRA parc. č. 110/21, k.ú. Dubina u Ostravy. 

4. Bezpečnost silničního prostoru během realizace stavby bude zajišťována 

dle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů 

souvisejících. 

5. Neprodleně po ukončení prací vyzve žadatel odbor dopravy a komunálních 

služeb, úsek majetkové správy místních komunikací, ke kontrole provedení 

stavby a splnění podmínek povolení. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

 

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné 

zákony, platné normy a předpisy zejména pak: 

− zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky 

− zákoník práce 

− stavební zákon 

− vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

− vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

f) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 

pop řípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odstavce 1 

stavebního zákona 

 

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, odbor 

výstavby a životního prostředí vydal územní rozhodnutí č. 163/2010. Projektová 

dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, podmínky územního rozhodnutí 

byly splněny. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího 

krajinného rázu. 
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g) Věcné a časové vazby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 

v dot čeném území 

 

Nejsou takové vazby. 

 

h) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců. 

 

i) Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m 2, a o počtu byt ů v budovách bytových a nebytových 
 

Orientační náklady stavby:   cca 76 000 000 Kč 

Podlahová plocha: 1NP  1756,41 m2 

    2NP  659,36 m2 

    3NP  1093,02 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Lukáš Pruchnický    ……………….   



 
 

 
 
 
 

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA 

BS SPORT 

 

 

 

parc. č. 110/21, 110/45, 110/151, 110/152 

k.ú. Dubina u Ostravy 

 

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

S PODROBNOSTÍ PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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K žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která 

je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo  je v památkové zón ě 

 

Terén pozemku pro uvažovanou stavbu rodinného domu je rovinný. Sportovní 

centrum je navrženo jako třípodlažní. Plocha určená k výstavbě vlastního objektu se 

 nachází na západní části pozemku investora. Na severozápadní straně je u místní 

komunikace situován vjezd na pozemek. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících 

 

Objekt je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený, třípodlažní. Příjezd 

je z ulice Horní na západní straně. 

Na vstupní úrovni se nachází hala s recepcí, denní místnost, kancelář správy 

centra, šatny pro zaměstnance mužů i žen s WC a sprchami, squashové 

a badmintonové kurty, bar se zázemím, WC pro návštěvníky baru a technická 

místnost. Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme buď pomocí 

dvojramenného schodiště, které je určeno výhradně pro špinavou obuv, výtahem 

nebo po jednoramenném schodišti, po kterém by se mělo chodit v čisté obuvi. 

Na tomto podlaží se nacházejí šatny pro návštěvníky sportovního centra se sociálním 

zařízením a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a úklidová místnost. 

Do třetího nadzemního podlaží se dostaneme po trojramenném schodišti, které taky 

slouží především pro čistou obuv, nebo výtahem. Na tomto podlaží se najdeme 

fitness centrum, sály pro spinning nebo jiné skupinové cvičení, dvě místnosti 

pro vzduchotechnické zařízení a technickou místnost. 
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb 

a řešení vn ějších ploch 

 

Pro tento objekt je navrženo založení na železobetonových odstupňovaných 

pásech. Pro sloupy uvnitř dispozice to budou odstupňované železobetonové patky. 

Na podkladní beton tl. 80 mm se vybetonuje železobetonová deska tl. 140 mm. 

V základových pásech budou vynechány prostupy pro instalační přípojky. 

Nosný systém bude skeletový monolitický ze železobetonových sloupů 

průřezu 500/500 mm doplněny o nosné železobetonové stěny tl. 250 mm a ztužující 

železobetonové stěny tl. 250 mm uvnitř dispozice objektu. Na těchto sloupech 

a nosných stěnách bude železobetonový strop křížem armovaný. Vnitřní schodiště 

budou monolitické železobetonové. Veškeré železobetonové konstrukce budou 

z C25/30 a B500. V nosných konstrukcích budou vynechány prostupy pro technická 

zařízení. 

Vnitřní nenosné stěny budou buď z přesných příčkovek YTONG P2-500 tl. 

150 mm, nebo z přesných příčkovek YTONG P4-500 RAPID tl. 100 mm. Podhledy 

stropů budou zajišťovat sádrokartónové konstrukce. V místnostech namáhaných 

vyšší vlhkostí budou sádrokartónové desky Knauf Green ve dvou vrstvách 

v tl. 2 x 12,5 mm a v ostatních místnostech desky Knauf Red ve dvou vrstvách 

tl. 2 x 12,5 mm. 

Venkovní okna a dveře budou z hliníkových profilů zasklená izolačním 

dvojsklem. 

Zastřešení objektu bude zajišťovat jednoplášťová střecha, kde hlavní nosnou 

konstrukcí budou dřevěné lepené lamelové vazníky pevnosti GL32. Na těchto 

vaznících leží vaznice z rostlého smrkového dřeva S1, dále dvě vrstvy OSB desek 

tl. 25 mm, pojistná hydroizolace VEDAG SU, tepelná izolace z kamenné vlny 

ROCKWOOL MONROCK MAX E, a dvě vrstvy krytiny z asfaltových pásů VEDAG 

SU a VEDAG DUO.  Odvodnění střechy bude použit odvodňovací betonový žlab, 

který je umístěn v patě střechy na terénu. 

Na příjezdové komunikace a parkovací plochy bude proveden živičný povrch. 

Na přilehlé chodníky bude použita kamenná dlažba. Před zastřešeným vstupem 

bude použita teracová dlažba vyspádována směrem od objektu. Okolo objektu bude 

okapový chodník z betonových dlaždic. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

 

Navrhovaná stavba sportovního centra je situována ve středu pozemku. Vjezd 

na pozemek bude ze stávající místní komunikace ul. Horní na parc. č. 110/117.  

Přípojka NN: Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické 

energie. Tato přípojka bude vedena z elektrického vedení NN, které je umístěno 

pod povrchem podél komunikace v ulici Horní a povede podél příjezdové komunikace 

k objektu, do přípojkové skříně v objektu investora. Vedle této přípojkové skříně bude 

umístěn elektrický rozvaděč s hlavním jističem. 

Splašková a dešťová kanalizace: Splaškové a dešťové vody budou zaústěny 

do městské splaškové kanalizace, která vede v komunikaci ulicí Horní. 

Vodovodní přípojka: Vedle komunikace před vedlejším objektem je veden stávající 

vodovodní řád, na který bude napojena nová vodovodní přípojka. Přípojka bude 

napojena na hlavní řád pomocí navrtávacího pásu. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném 

a svážném území 

 

Na pozemek je zajištěn příjezd z místní komunikace v ulici Horní na parc. 

č. 110/117. Z této místní komunikace na severozápadní straně pozemku je navržen 

budoucí sjezd na pozemek navrhovaného sportovního centra. V místě budoucího 

připojení příjezdové komunikace je kruhový objezd, na který bude tato komunikace 

napojena. Vozovka této místní komunikace má v místě budoucího připojení šířku 

cca 6 m, komunikace má živičný povrch. Příjezd a parkovací plochy navrhovaného 

objektu budou mít živičný povrch. 

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svažitém území. 

 

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

 

Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových 

materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 
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A. Základní povinnosti původce odpadů 

 

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedené ve vyhlášce ministerstva ŽP 

č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady 

do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

3. Vést evidenci v rozsahu stanovené v zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 

ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem 

okresního úřadu. 

 

B. Analytická část – produkce v průběhu stavby 

 

1. odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 

17 03 01 asfaltová lepenka s obsahem azbestu 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromaždování. Místo bude 

označeno identifikačním lístkem nebezpečného odpadu. 

 

2. odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 

17 01 01 beton 

17 01 03 keramika 

17 09 04 směsný stavební odpad 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 ostatní plasty 

17 03 02 asfalt bez dehtu 

17 04 02 hliník 

17 04 01 olovo 

17 04 05 železo nebo ocel 

17 04 07 směs kovů 
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17 04 11 kabely 

17 05 04 zemina nebo kameny 

17 06 04 ostatní izolační materiály 

20 01 01 papír nebo lepenka 

20 03 01 směsný komunální odpad 

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní 

režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle 

jednotlivých druhů. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch 

a komunikací 

 

Veřejně přístupné plochy jsou řešeny bezbariérově. 

 

h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů 

do projektové dokumentace 

 

Hodnocení radonového indexu pozemku zpracoval Aktivita – radon. Stavební 

pozemek má nízký radonový index. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový 

a výškový systém 

 

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku vypracoval Ing. Radim 

Vaněček. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 

provozní 

 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

před negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich 

minimalizace 

 

Provádění stavby a její následné užívání nebude mít negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. Plochy dotčené stavbou budou udržovány v čistém, sjízdném 

a schůdném stavu a veškerá znečištění a poškození budou neprodleně odstraněna. 

Staveniště včetně staveb dočasného zařízení staveniště se nachází na pozemku 

investora stavby, který bude po celém obvodu oplocen. Přípojky inženýrských sítí 

jsou vedeny po pozemcích v majetku investora, částečně po vedlejším pozemku 

investora, jež nejsou v majetku investora. V průběhu stavebních prací lze krátkodobě 

předpokládat zvýšení zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti 

budou prováděny výhradně v denní době. Na staveništi je dostatečně velký prostor, 

na kterém budou umístěny zařízení staveniště. U všech dotčených travnatých ploch 

budou po skončení stavby důkladně provedeny sadové úpravy. 

 

l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

 

Při realizaci stavby musí hlavní dodavatel stavebních prací a jeho 

subdodavatelé zajistit bezpečnost všech svých pracovníků a ostatních osob, které by 

mohly být jeho činností ohroženy. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno 

se řídit ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně – právních vztazích a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 591/2006 Sb. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo vliv na případné zřícení, přetvoření nebo poškození části stavby. 

Stavba je navržena v souladu s technickými podklady a technologickými postupy 

výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v souladu s normami ČSN: 

 ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
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 ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí 

 ČSN ENV 1995-1-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

 

3. Požární bezpe čnost 

 

Viz samostatná příloha. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

 

Stavba nebude mít významný negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Jsou 

navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání 

stavby po jejím dokončení. V průběhu stavebních prací lze krátkodobě předpokládat 

zvýšení zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti budou prováděny 

výhradně v denní době. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace 

odpadových materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

 

5. Bezpečnost p ři užívání 

 

Navrhované stavební práce neovlivňují účel, pro který byla stavba navržena. 

Jsou navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní 

bezpečnost užívání stavby po jejím dokončení. Veškerá instalovaná zařízení budou 

odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva 

a oprávněné zájmy dotčených subjektů. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Vzhledem k okolnímu prostředí není nutno navrhovat speciální opatření 

pro ochranu proti hluku. Stavba není zdrojem zvýšené hladiny hluku a vnitřní prostory 

objektu jsou navrženy tak, aby byly dostatečně chráněny proti hluku zvenčí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelný odpor navrhovaných konstrukcí stěn, střech, podlah splňuje 

požadované hodnoty norem na tepelnou ochranu budov. Navrhovaná stavba splňuje 

normy a požadavky na úsporu energie na vytápění budovy a nízkou energetickou 

náročnost budov. 

Tepelně technické posouzení – viz samostatná příloha 

 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 

pohybu a orientace, údaje o spln ění požadavk ů na bezbariérové 

řešení stavby 

 

Objekt je řešen bezbariérově. Veškeré místnosti pro veřejnosti jsou přístupné 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jednotlivá podlaží jsou 

propojena výtahem. 

 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

 

a) povodn ě 

 

Nenavrhuje se. 

 

b) sesuvy p ůdy 

 

Nenavrhuje se. 

 

c) poddolování 

 

Staveniště se nenachází na poddolovaném území. 

 

d) seizmicita 

 

Nenavrhuje se. 
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e) radon 

 

Vzhledem k nízkému radonovému riziku není nutno provádět protiradonová 

opatření. 

 

f) hluk v chrán ěném venkovním prostoru a chrán ěném venkovním prostoru 

stavby 

 

Vzhledem k okolnímu prostředí není nutno navrhovat speciální opatření 

na ochranu proti hluku. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Neřeší se. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

 

Splaškové a dešťové vody budou zaústěny do městské splaškové kanalizace, 

která vede v komunikaci ulicí Horní. 

 

b) zásobování vodou 

 

Za komunikací před řešeným objektem je veden stávající vodovodní řád, 

na který bude napojena nová vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena na hlavní 

řád pomocí navrtávacího pásu. 

 

c) zásobování energiemi 

 

Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické 

energie. Tato přípojka bude vedena z elektrického vedení NN, které je umístěno 

pod povrchem podél komunikace v ulici Horní a povede podél příjezdové komunikace 
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k objektu, do přípojkové skříně v objektu investora. Vedle této přípojkové skříně bude 

umístěn elektrický rozvaděč s hlavním jističem. 

 

d) zásobování zemním plynem 

 

Plyn není v tomto objektu řešen. 

 

e) řešení dopravy 

 

Na pozemek je zajištěn příjezd z místní komunikace v ulici Horní na parc. 

č. 110/117. Z této místní komunikace na severozápadní straně pozemku je navržen 

budoucí sjezd na pozemek navrhovaného sportovního centra. V místě budoucího 

připojení příjezdové komunikace je kruhový objezd, na který bude tato komunikace 

napojena. Vozovka této místní komunikace má v místě budoucího připojení šířku 

cca 6 m, komunikace má živičný povrch. Příjezd a parkovací plochy navrhovaného 

objektu budou mít živičný povrch. 

 

f) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 

 

Na přilehlé chodníky bude použita kamenná dlažba. Před zastřešeným 

vstupem bude použita teracová dlažba vyspádována směrem od objektu. Okolo 

objektu bude okapový chodník z betonových dlaždic. Zbytek pozemku bude osázen 

zelení. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

 

V objektu se nevyskytují výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Lukáš Pruchnický    ………………. 



Závěr 

Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace, doplněná studiemi 

sportovního centra. Je navržen se třemi nadzemními podlažími, kde v prvním se 

nacházejí místnosti pro zaměstnance, ale i návštěvníky centra. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nacházejí šatny pro návštěvníky centra a ve třetím podlaží 

najdeme prostory pro fitness, ale i technické vybavení objektu jako jsou strojovny 

vzduchotechnických zařízení. 

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je doplněna 

dvěma specializacemi. Jsou to specializace pro nosnou konstrukci střechy a pro 

řešení nuceného větrání v objektu. Dále jsou součástí dokumentace požárně 

bezpečnostní řešení a tepelně technické posouzení. 
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