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Abstrakt 
 
 Vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby sportovního 
centra v Jemnici je hlavní částí této diplomové práce. Při tvorbě návrhu byl kladen 
důraz na postup dle platných norem a předpisů, ale také na splnění všech 
požadavků investora. Hlavní požadavkem byla multifunkčnost celého objektu, který 
se skládá z restauračního zařízení, větší a menší tělocvičny, posilovny a užitný 
prostor potřebný pro provoz celého objektu. Navržené sportovní centrum je 
dvoupodlažní nepodsklepená stavba, jejíž hlavní část, sportovní hala, má rozměry 
24 x 50 metrů. V návrhu je zvolen skeletový konstrukční systém z prefabrikovaných 
betonových prvků společně se zastřešením z dřevěných vazníků. 
 
 
Klíčová slova  
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Abstract 
 
 An elaborated project documentation for a construction realisation of a sports 
centre in Jemnice is the core of this diploma thesis. During the elaboration of this 
proposal a special attention was given to meeting of all active norms and 
regulations, and also meeting of all requirements of an investor. The main 
requirement was a multifunctionality of the whole building which consists of a 
restaurant, bigger and smaller gyms, a fitness room and utility space for a fluent 
working of all the building. The proposed sport centre is a two-storey building where 
the main part, sports hall, measures 24 x 50 meters. It is suggested to use a 
skeletal system from prefabricated concrete elements together with a roof from 
wooden trusses for this building. 
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ÚVOD 
 
 Cílem zadaného tématu diplomové práce "Novostavba sportovního centra, 
Jemnice" bylo vypracovat projektovou dokumentaci na provedení stavby. Dalším 
požadavkem bylo postupovat dle platných norem a předpisů, které se k danému 
tématu vztahují.  
 Jako lokalitu jsem si zvolil území, které dříve tvořilo vojenský areál Útvaru 
pohraniční stráže a dnes již není pro tento účel využíváno. V územním plánu města 
je tento pozemek vyčleněn pro stavbu nového sportovního nebo rekreačního 
centra. 
 Hlavní prioritou projektu bylo vytvoření sportovního centra. Především pak 
velké sportovní haly určené pro kolektivní sporty, která se nikde v blízkém okolí 
nenachází. Doplňkový provoz haly tvoří menší tělocvična, posilovna a dále 
samostatně fungující restaurační zařízení. Budova byla navržena způsobem, který  
výrazně nenarušuje stávající ráz krajiny.         
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) Identifikace stavby:  
 

Název stavby:  Novostavba sportovního centra  
Místo stavby:   Jemnice 
Okres:  Třebíč, kraj Vysočina 
Číslo parcely:  p. č. st. 1832/1, k. ú. Jemnice 
Stavebník:  Město Jemnice, Husova 103, 675 31   
Projektant   Pavel Procházka, Police 35, 675 34 
Zodpov ědný projektant:  Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
Datum:   01/2014  

 
Účel stavby: 
 

Cílem celého projektu je vytvoření funkčního, architektonicky 
přitažlivého objektu, který by nenásilně a logicky zapadl do daného prostoru 
a sloužil pro potřeby města a daného mikroregionu. Daný objekt svým 
členěním umožní provozování sportovních, zájmových a relaxačních 
činností, včetně stravování. 

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

• Dosavadní využití území: 
 

Uvažované území dříve tvořilo vojenský areál Útvaru pohraniční 
stráže a dnes již není pro tento účel využíváno. Stávající objekty 
v původním areálu se nacházely v demoličním stavu. Na jejich demolici 
bylo vydáno právoplatné stavební povolení. Demoliční práce byly 
zahájeny v říjnu roku 2008 a nyní jsou již ukončeny.  

 
• Zastavěnost území: 

 
Pozemek se nachází ve městě Jemnice u stávající komunikace II. 

třídy č. II/152 (Jemnice – Moravské Budějovice) v ulici Budějovická. Leží 
východně od centra města ve vzdálenosti cca 1400 m od náměstí 
Svobody. V okolí daného území se nachází zástavba bytových a 
rodinných domů. 

 

• Stavební pozemek: 
 

Pozemek je vyrovnán a  zatravněn, momentálně bez využití.  
 

• Majetkoprávní vztahy: 
 
Vlastníkem pozemku je stavebník – Město Jemnice. 
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c) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu:  
 

• Doposud provedené pr ůzkumy: 
 
 Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou a 
výškovým zaměřením pozemku. Byl proveden radonový a inženýrský 
průzkum staveniště. Byly získány podklady pro polohopisné a výškopisné 
zaměření staveniště a stejně tak pro trasy stávajících veřejných rozvodů. 

 

• Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 
 Napojení sportovního centra na veřejnou dopravní infrastrukturu je 
zajištěno novým  úrovňovým připojením – 2 sjezdy z komunikace II. třídy č. 
II/152 (ulice Budějovická) situovanými u severní hranice areálu, na straně 
přiléhající k této komunikaci.  
 Původní sjezd do původního areálu vojenského Útvaru pohraniční 
stráže z ulice Budějovická byl, s ohledem na nevhodné umístění při 
zohlednění prostorových parametrů nového areálu, zrušen.  

Nové sjezdy z veřejné komunikace navazují na vnitroareálové 
komunikační plochy, které vyúsťují do areálového parkoviště osobních 
automobilů a autobusů. 

Významný nárůst dopravního zatížení na veřejné komunikaci v 
důsledku využívání navrhované stavby se nepředpokládá.  
 

• Napojení na technickou infrastrukturu: 
 

•  Kanalizace: 
 

 Bude provedena nová přípojka jednotné kanalizace. Tato 
přípojka bude napojena na veřejný kanalizační řad v ulici Budějovická, 
která těsně sousedí s řešeným objektem. V areálu začíná přípojka 
jednotné kanalizace v kanalizační šachtě spojující vnitroareálové 
rozvody splaškové i dešťové kanalizace.  

  

•  Vodovod: 
 

  Veřejná část vodovodní přípojky je napojena na vodovodní řad 
v přilehlé komunikaci v ulici Budějovická a je ukončena vodoměrnou 
šachtou v ozeleněném pásu u severní hranice areálu. Zásobování 
jednotlivých míst vodou bude zajištěno navazujícími vnitroobjektovými 
rozvody vody. Dimenze a tlakové poměry ve vodovodní síti umožňují 
zabezpečení areálu požární vodou. 
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•   Elektro p řípojka: 
 
 Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno ze 

stávající sloupové trafostanice umístěné  vně jihozápadního rohu 
navrhovaného areálu.  

   Měření elektrické  energie je zajištěno v novém rozvaděči u 
stávající trafostanice. Od elektroměrů jsou vedeny zemní kabely do 
prostoru elektrorozvodny v objektu.  

   Veřejné venkovní osvětlení je napojeno z rozvodny budovy. 
Svítidla se zdrojem 150 W jsou osazena na stožárech ve výšce 6,0 m 
nad terénem, min 0,5 m od hrany komunikace, resp. zpevněných 
areálových ploch. 

 

•  Plynová p řípojka: 
 

Původní plynovodní přípojka PE 63 x 5,8 mm zůstala zachována. 
Navrhovanému stavu vyhovuje dimenzí i technickým provedením.  
 

 
d) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů: 
 

Dosud vydaná stanoviska dotčených orgánů nestanovují požadavky, jež 
by nebyly splněny. 

 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu:  
 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě stanovených 
obecných požadavků na výstavbu a respektuje především vyhlášku č. 137/1998 
Sb. Ve znění vyhlášky č. 502/ 2006 Sb. – o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a vyhlášku 501/2006 – o obecných požadavcích na využívání 
území. 

 
 
f) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 
pop řípadě územně plánovací informace u staveb, podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona:  
 

S ohledem na typ záměru, podmínky staveniště, znalost místních poměrů, 
charakter řešených objektů a navrhovaných zásahů, bylo územní rozhodnutí 
spojeno s vydáním stavebního povolení.  

 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 
opat ření v dot čeném území:  
 

Stavba není časově omezena žádnými vazbami. 
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h) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby:  
 

Stavba bude prováděna v roce 2014 s předpokládaným dokončením 
v roce 2015. Způsob výstavby je předpokládán dodavatelský. 

Postup výstavby – po provedení zemních prací bude realizována výstavba 
prefabrikovaného skeletového systému. Skeletový systém bude poté doplněn o 
výplňové zdivo a budou osazeny dřevěné střešní vazníky. Následně proběhne 
opláštění budovy a střešního pláště. Poté proběhnou práce na interiéru budovy. 
Na závěr budou provedeny práce konečných terénních úprav a oplocení. 

 
 
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:  

 
Orienta ční cena stavby: cca 54 mil. Kč 
Zastavěná plocha: 2 545 m2  

Obestav ěný prostor: 26 722 m3 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Identifikace stavby:  
 

Název stavby:  Novostavba sportovního centra  
Místo stavby:  Jemnice 
Okres:  Třebíč, kraj Vysočina 
Číslo parcely:  p. č. st. 1832/1, k. ú. Jemnice 
Stavebník:  Město Jemnice, Husova 103, 675 31   
Projektant  Pavel Procházka, Police 35, 675 34 
Zodpov ědný projektant:  Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
Datum:   01/2014  

 
 
Účel stavby: 
 

Cílem celého projektu je vytvoření funkčního, architektonicky přitažlivého 
objektu, který by nenásilně a logicky zapadl do daného prostoru a sloužil pro 
potřeby města a daného mikroregionu. Daný objekt svým členěním umožní 
provozování sportovních, zájmových a relaxačních činností, včetně stravování. 

 
 
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 rezervac i nebo je v 
památkové zón ě 

 
Staveniště se nachází ve městě Jemnice u stávající komunikace II. třídy č. 

II/152 (Jemnice – Moravské Budějovice) v ulici Budějovická, východně od 
centra města ve vzdálenosti cca 1400 m od náměstí Svobody. Řešené území 
bylo využíváno jako vojenský areál Útvaru pohraniční stráže.  

Areál se nachází v zastavěném území města a záměr je v souladu s  
platnou územně plánovací dokumentací (OV1 občanská vybavenost). 

Území staveniště je rovinné. Vyrovnání terénů bylo zajištěno vhodným 
nezávadným materiálem získaným při demolici stávajících objektů v areálu 
(recyklace). Navážky, ani jinak neúnosné zeminy, se na staveništi nevyskytují 
v rozsahu ovlivňujícím způsob založení objektu. Zastižení hladiny spodní vody, 
v úrovni ovlivňující způsob založení nových objektů v areálu, se nepředpokládá. 

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr 
vyhovující a dostatečné. Při realizaci záměru bude v maximální možné míře 
využito stávajícího veřejného systému dopravních a veřejných rozvodů 
technické infrastruktury v okolí areálu.  

Řešený areál neobsahuje objekty tvořící nemovitou kulturní památku a do 
jeho prostoru nezasahují jiná ochranná pásma, kromě ochranných pásem 
stávajících inženýrských sítí a stávající vzrostlé zeleně. 

 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  PAVEL PROCHÁZKA 

 

16 
 

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

souvisejících 
 

Urbanistické řešení návrhu sportovního centra vychází z rozlohy, 
umístění a orientace bývalého areálu, včetně ověřených možností jeho napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu.  

Základní prvek nové výstavby tvoří samotná hrací plocha, která je 
umístěna rovnoběžně se stávající komunikací v ulici Budějovická. Pro 
zastřešení haly byly využity dva typy zastřešení: nad hrací plochou - 
trojúhelníkové  dřevěné vazníky MKD a nad zbylou částí objektu - ploché 
střechy. 

Řešení fasády se svislým členěním, dřevěným obkladem v horní části a 
odskokem spodní části fasád, opticky snižuje výšku navrhovaných objektů a 
zpříjemňuje tak pocit uživatelů venkovních oddychových ploch.  

Barevné řešení fasád i shodná střešní krytina a konstrukce střech 
sjednocují výraz jednotlivých částí. 

Navržené řešení umožňuje volný přístup sportovců a veřejnosti do 
jednotlivých provozů. Komunikační prostory jsou dimenzovány tak, aby bez 
komplikací zajistily dostatečný a bezpečný rozptyl návštěvníků i přehlednost 
jednotlivých sportovišť.  

 
c) Technické řešení stavby 

 
Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt zastřešený šikmou a 

plochou střechou.  
V jednotlivých podlažích jsou umístěné technické místnosti pro kotelnu, 

strojovnu vzduchotechniky, vodárnu, elektrorozvodnu a další prostory 
technického zázemí. Zpřístupnění 2. NP je zajištěno vnitřním  schodištěm a 
výtahem.  

Konstrukčně je zohledněno velké rozpětí stropů a střechy – svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny soustavou vnitřních žb prefabrikovaných sloupů, 
tvořících podporu střešních dřevěných vazníků. 

Vnitřní dispozice haly je navržena v bezbariérovém provedení.  
V 1. NP budovy je navržena recepce určená pro provoz haly a následně 

všech objektů v areálu. 
Vstupní a komunikační prostory jsou doplněny o vlastní užitné prostory 

haly. Jedná se především o sportovní plochu, hlediště diváků na vnitřní tribuně 
a nezbytné sociální zázemí sportovců i diváků umístěné ve vstupním prostoru, 
resp. pod tribunou u hrací plochy. V 1.NP se dále nachází ještě jedna menší 
tělocvična. V 2. NP mohou návštěvníci využít také venkovní terasu a posilovnu. 

V 1. NP je navržena samostatná restaurace společně s kuchyní.  
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 
 

1. Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 

Napojení sportovního centra na veřejnou dopravní infrastrukturu je 
zajištěno novým  úrovňovým připojením – 2 sjezdy z komunikace II. třídy č. 
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II/152 (ulice Budějovická) situovanými u severní hranice areálu na straně 
přiléhající k této komunikaci.  

Původní sjezd do původního areálu vojenského Útvaru pohraniční 
stráže z ulice Budějovická byl s ohledem na nevhodné umístění při 
zohlednění prostorových parametrů nového areálu zrušen.  

Nové sjezdy z veřejné komunikace navazují na vnitroareálové 
komunikační plochy, které vyúsťují do areálového parkoviště osobních 
automobilů a autobsů. 

Významný nárůst dopravního zatížení na veřejné komunikaci se 
navrhovanou stavbou nepředpokládá.  

 
2. Napojení na technickou infrastrukturu: 

 
• Kanalizace 

 
   Bude provedena nová přípojka jednotné kanalizace. Tato 

přípojka bude napojena na veřejný kanalizační řad v ulici Budějovická, 
která těsně sousedí s řešeným objektem. V areálu začíná přípojka 
jednotné kanalizace v kanalizační šachtě spojující vnitroareálové  
rozvody splaškové i dešťové kanalizace.   
 
• Vodovod 

 
   Veřejná část vodovodní přípojky je napojena na vodovodní řad 
v přilehlé komunikaci v ulici Budějovická a je ukončena vodoměrnou 
šachtou v ozeleněném pásu u severní hranice areálu. Zásobování 
jednotlivých míst vodou bude zajištěno navazujícími vnitroobjektovými 
rozvody vody. Dimenze a tlakové poměry ve vodovodní síti umožňují 
zabezpečení areálu požární vodou. 

   
• Elektro p řípojka 

 
   Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno ze 
stávající sloupové trafostanice umístěné  vně jihozápadního rohu 
navrhovaného areálu.  

   Měření elektrické  energie je zajištěno v novém rozvaděči u 
stávající trafostanice. Od elektroměrů jsou vedeny zemní kabely do 
prostoru elektrorozvodny v objektu.  

   Veřejné venkovní osvětlení je napojeno z rozvodny budovy. 
Svítidla se zdrojem 150 W jsou osazena na stožárech ve výšce 6,0 m 
nad terénem, min 0,5 m od hrany komunikace, resp. zpevněných 
areálových ploch. 

 
• Plynová p řípojka 

 
   Původní plynovodní přípojka PE 63 x 5,8 mm zůstala 
zachována. Navrhovanému stavu vyhovuje dimenzí i technickým 
provedením.  
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhová ní staveb na 
poddolovaném a svážném terénu. 

 
Technická a dopravní infrastruktura bude použita stávající. U objektu 

budou vybudovány parkovací plochy v dostatečné kapacitě. Kromě stání pro 
osobní automobily zde budou vytvořena také parkovací plochy pro autobusy a 
invalidy. 

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

Provoz a existence objektu nebude mít zvláštní nároky na životní 
prostředí. 

Likvidace splaškových vod je řešena městskou čističkou odpadních vod.  
Převážná většina dešťových vod bude vsakována na pozemku stavby. 
Komunální odpad z objektu bude řešen v rámci odpadového hospodářství 

a organizovaného sběru odpadu v obci.  
 

g) Řešení bezbariérového užívání ve řejně přístupných ploch a komunikací 
 

Cely objekt je navržen s ohledem na bezproblémový pohyb invalidních 
osob. Vjez do objektu je řešen pomocí nájezdových ramp u hlavního vstupu. Pro 
přepravu osob do 2. NP se v objektu nachází výtah s požadovanými rozměry. 
V objektu se nachází několik sociálních zařízení uzpůsobených pro použití osob 
s pohybovým hendikepem. 

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

projektové dokumentace 
 

  Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou a 
výškovým zaměřením pozemku. Byl proveden radonový a inženýrský průzkum 
staveniště. Byly získány podklady pro polohopisné a výškopisné zaměření 
staveniště, stejně tak pro trasy stávajících veřejných rozvodů. 

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

polohový a výškový systém 
 
Polohopisné a výškopisné určení staveb v terénu řeší výkresová část 

projektu.   

• Polohopisný systém : S-JTSK (polohy rohů půdorysů budov jsou 
     určeny v tomto systému) 

• Výškopisný systém:  Bpv (úroveň podlah haly i jednotlivých  
     budov = 486,45 m.n.m.) 

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

Stavba tvoří jeden stavební objekt. Provozní soubory stavba neobsahuje. 
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k) Vliv stavby na okolní stavební pozemky a stavby,  ochrana okolí stavby 
před negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. 
jejich minimalizace 

 
Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní 

stavby. 
Při realizaci stavby bude stavitel dbát, aby negativní vlivy – hluk a 

prašnost, byly omezeny na minimální možnou míru. 
Stavba bude prováděna pouze během dne, mechanizmy vyjíždějící ze 

stavby budou řádně očištěny. 
Odpady vznikající ze stavby budou separovány, využitelné budou 

odevzdány do sběru a ostatní uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na 
stavbě spalován. 

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

 
Pracovníci na stavbě musí být stavitelem řádně proškoleni z hlediska 

dodržování předpisů bezpečnosti práce, používaní mechanizmů a musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

Staveniště bude oploceno proti přístupu nepovolaných osob na stavbu. 
Pracovní plochy ve výškách budou ohrazeny zábradlím proti pádu 

pracovníků (odpovídající ČSN). 
Na stavbě bude veden stavební deník. 

  
 
2) Mechanická odolnost a stabilita:  

 
Nosné konstrukce stavby jsou navrženy s ohledem na jejich 

mechanickou odolnost a stabilitu. 
Základy jsou navrženy betonové prefabrikované kalichové patky spojeny 

pomocí základových prahů. Svislý nosný systém tvoří skeletová rámová 
konstrukce z prefabrikovaných sloupů 500x500mm a prefabrikovaných průvlaků 
min h=500mm. Stropy tvoří betonové předpjaté panely spiroll h=400 nebo 320 
mm. Zastřešení objektů nad hlavní částí tvoří dřevěné vazníky a ploché střechy. 
Všechny nosné prvky jsou navrženy pouze orientačně a jejich vyztužení je nutné 
stanovit autorizováným statickým výpočtem. 

 
 
3) Požární bezpe čnost:  

 
Požární bezpečnost je řešena samostatně (viz Příloha požární 

bezpečnost). 
 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí:  

 
Materiály používané na stavbě musí splňovat požadavky ČSN a 

prohlášení o shodě. 
Na pozemku bylo provedeno měření radonu – bude provedeno opatření 

proti průniku radonu z podloží do interiéru domu – kvalitní, řádně provedená 
hydroizolace, včetně vyřešení detailů. 
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Vnitřní prostory budou větrány okny. Dům je navržen s ohledem na 
minimální spotřebu energie pro vytápění. 

Vytápění bude prováděno několika plynovými kotli. 
Splaškové vody budou vedeny do jednotné kanalizace a odtud do 

městské čističky odpadních vod. 
Odpadky budou likvidovány v rámci organizovaného svozu komunálního 

odpadu v obci. 
 
 
5) Bezpečnost užívání:  

 
Na bezpečnost při užívání navrženého objektu nebudou kladeny žádné 

mimořádné či zvýšené nároky. 
 
 
6) Ochrana proti hluku:  

 
Stavba bude probíhat způsobem, který neruší běžný provoz a klid obce. 

Hlučné práce budou prováděny ve všední den v pracovní době. 
 

 
7) Úspora energie a ochrana tepla:  

 
Dům je navržen s ohledem na minimální spotřebu energie pro vytápění. 
Obalové konstrukce splňují požadavky stanovené ČSN. 
Podrobnější energetická rozvaha, viz příloha Tepelně technické 

posouzení konstrukcí. 
 

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

pohybu a orientace:  
 

Navrhovaná stavba haly je řešena bezbariérovým způsobem.  
Výškové osazení řešené budovy do terénu, výškové řešení zpevněné 

plochy  parkoviště a její návaznost na stávající veřejné přístupové plochy a 
komunikace je navrženo tak, aby umožňovalo bezbariérové užívání stavby dle 
vyhlášky 369/2001 Sb..  

 
 

9) Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí:  
 

Bylo provedeno měření radonu – důsledkem bude navržení vhodné 
hydroizolace. 

Stavba se nenachází v seizmické oblasti a ani v místě poddolování. Není 
známo, že by se pozemek stavby nalézal v nějakém ochranném či  
bezpečnostním pásmu. 
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10) Ochrana obyvatelstva:  
 

Na stavbu nejsou vzneseny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 
11) Inženýrské stavby:  

 
a) Odvodn ění území v četně zneškodn ění odpadních vod 
 

Splaškové vody z domu budou odvedeny do místního systému 
kanalizace. 

Dešťové vody budou vsakovány na vlastním pozemku stavby (popř. 
svedeny do kanalizace). 

 
b) Zásobování vodou 
 

Veřejná část vodovodní přípojky je napojena na vodovodní řad 
v přilehlé komunikaci v ulici Budějovická a je ukončena vodoměrnou 
šachtou v ozeleněném pásu u severní hranice areálu. Zásobování 
jednotlivých míst vodou bude zajištěno navazujícími vnitroobjektovými 
rozvody vody. Dimenze a tlakové poměry ve vodovodní síti umožňují 
zabezpečení areálu požární vodou. 

 
c) Zásobování energií 
 

Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno ze stávající 
sloupové trafostanice umístěné  vně jihozápadního rohu navrhovaného 
areálu.  

Měření elektrické  energie je zajištěno v novém rozvaděči u stávající 
trafostanice. Od elektroměrů jsou vedeny zemní kabely do prostoru 
elektrorozvodny v objektu.  

Veřejné venkovní osvětlení je napojeno z rozvodny budovy. Svítidla 
se zdrojem 150 W jsou osazena na stožárech ve výšce 6,0 m nad terénem, 
min 0,5 m od hrany komunikace, resp. zpevněných areálových ploch. 

 
d) Řešení dopravy 
 

Parcela je přístupná z místní komunikace. 
 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 
 

V okolí stavby bude vytvořena síť chodníků určených pro chůzi a 
cyklistiku.  

Bude zde vybudováno dětské hřiště a okrasné jezírko. 
Nezastavěné a nezpevněné plochy pozemku budou zahradnicky 

upraveny. Většina ploch bude oseta travním semenem, cca 10% plochy 
bude osázeno nižšími a středně vysokými keři. Část pozemku bude 
osázená stromy.  
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f) Elektronická komunikace 
 

V objektu budou provedeny základní rozvody slaboproudu, které 
budou vedeny v prostoru nad podhledy. Napojení na případné venkovní 
rozvody telekomunikací nejsou projektem řešeny. 

 
 
12) Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se na stavb ě 

vyskytují):  
 
a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry t echnologického 

zařízení 
b) Popis technologie výroby 
c) Údaje o po čtu pracovník ů 
d) Údaje o spot řebě energií 
e) Bilance surovin, materiál ů a odpad ů 
f) Vodní hospodá řství 
g) Řešení technologické dopravy 
h) Ochrana životního a pracovního prost ředí 

 
Na stavbě se nevyskytují. 
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ZÁVĚR 
 
 V diplomové práci byla zpracována projektová dokumentace pro provedení 
stavby dle zadání diplomové práce.  
 Byl navržen dvoupodlažní projekt montované skeletové konstrukce. Pro 
velké rozpětí zastřešení sportovní haly byly navrženy dřevěné vazníky MKD a na 
zastřešení ostatních částí objektu bylo použito plochých střech. Sportovní hala 
svými rozměry plně vyhovuje všem plánovaným sportovním odvětvím.  
 V blízkosti objektu byl navržen dostatečně velký prostor určený pro parkování 
osobních vozidel i autobusů. Nezastavěná plocha pozemku bude využívána jako 
odpočinková zóna a pro tento účel budou provedeny parkové úpravy areálu.  
 V diplomové práci byly splněny požadavky ze zadání diplomové práce a 
zároveň požadavky města Jemnice a jeho územního plánu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 
PT –  původní terén 
UT – upravený terén 
i  –  interiér 
e –  exteriér 
P+D  – pero a drážka 
NP – nadzemní podlaží 
HPV – hladina podzemní vody 
KS – kus 
ŽB – železobeton 
PB – prostý beton 
K-CE – konstrukce 
KV – konstrukční výška 
XPS – extrudovaný polystyrén 
EPS – expandovaný polystyrén 
Tl – tloušťka 
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