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Abstrakt 
Diplomová práce „Sportovní zařízení v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí 
projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o 
komplex dvou propojených budov. V první části se nachází zázemí pro sportovce a diváky. 
Druhá část je tvořena sportovní halou s hrací plochou a tribunou pro diváky. První část 
budovy má 3 nadzemní podlaží. Sportovní hala je zastřešena pomocí vazníků z lepeného 
lamelového dřeva. Součástí práce je studie dispozic, specializace zaměřené na technické 
zařízení budov a dřevěné konstrukce a seminární práce zpracovaná ve formě výkresů detailů.  
  
Klíčová slova 
Sportovní zařízení, sportovní hala, vazník z lepeného lamelového dřeva, projektová 
dokumentace, diplomová práce, technická zpráva, technické zařízení budov, dřevěné 
konstrukce, výkres detailu, míčové sporty.  
  
  
  
Abstract 
This bachelor thesis “Family Residence with Two Flats“ is composed in a form of 
implementing project documentation and it contains all requisites according to the valid 
regulations. It is a complex of two connected buildings. The first part is the base for athletes 
and spectators. The second part consists of a sports hall with the playing surface and bleachers 
for spectators. The first part of the building has 3 floors. The sports hall is roofed using trusses 
made of laminated wood. Part of this work is the study of dispositions specialization focused 
on technical equipment of buildings and wooden structures and seminar papers presented in 
the form of drawings details.  
  
Keywords 
Sport center, sports hall, truss made of laminated wood, project documentation, master thesis, 
technical report, technical equipment of buildings, wooden structures, drawing detail, ball 
sports.  
… 
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1 Úvod 

Diplomová práce „Sportovní zařízení v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí 

projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Práce je 

rozdělena do složek A, B, a C, přičemž složka A obsahuje textovou část projekt, složka 

B obsahuje přípravné a studijní práce a složka C obsahuje diplomový projekt. Složka C 

je rozdělena na dílčí složky C1 až C10. 

Práce řeší novostavbu objektu sloužícího ke sportovně – relaxačním účelům. Jedná se 

o stavbu občanské vybavenosti, objekt je uvažován jako bezbariérový. Jedná se o 

komplex dvou propojených budov. V první části se nachází zázemí pro sportovce a 

diváky. Druhá část objektu je tvořena sportovní halou s hrací plochou a tribunou pro 

diváky. První část budovy má 3 nadzemní podlaží a je zastřešena plochou střechou. 

Sportovní hala je zastřešena pomocí vazníků z lepeného lamelového dřeva. Objekt je 

zasazen do rovinatého terénu, v části lokality pak mírně svažitého terénu. 

Součástí práce je studie dispozic a specializace zaměřené na technické zařízení budov 

a dřevěné konstrukce. V rámci seminární práce jsem vypracoval 7 výkresů stavebních 

detailů. 
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2 Vlastní text práce 
 
A Průvodní zpráva  
 
A.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby  :      Sportovní zařízení v Holešově   
Místo stavby :      Holešov; parc. č. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 

      1833/1 
Stavební úřad  :      MěÚ Holešov, stavební odbor 
Charakter stavby :      novostavba 
Stupeň PD  :      Dokumentace pro provádění stavby 
Datum zpracování :      05/2015 
Zodp. projektant :      Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
Vypracoval  :      Bc. Petr Lánský, Sušilova 1581, Holešov, 769 01     
Investor  :      majitel pozemku - předpoklad 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Katastrální mapa katastrálního území Holešov 
Jednotné územně plánovací podklady Zlínského kraje 
Dokumentace o stávajících inženýrských sítích 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území: 
Stavba bude vybudována na parcelách č. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 
1833/1 na jihovýchodním okraji města. V současné době je lokalita využívaná jako park. 
Ze severu je lokalita ohraničena zahradami, ze severozápadu sportovním areálem, 
který momentálně není užíván. K tomu areálu vede účelová komunikace napojující se 
na ulici Bezručova. Z jihu je park ohraničen ulicí Osvobození a z východu železnicí. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
Prostor je využíván jako park, část území zastavěna sportovním areálem, který není 
využíván a chátrá. 
 
c) údaje o ochraně území: 
V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
Navrhovaná stavba se nachází mimo záplavové území pro Q5, Q20 a Q100. 
 
d) údaje o odtokových poměrech: 
Jedná se o rovinný, v části pozemku pak mírně svažitý terén. Stavba bude napojena na 
technickou infrastrukturu obce. Dešťová voda ze střech je odváděna svody a svodnými 
potrubími přes retenční nádrž do šachty, odkud je vedena společně se splaškovou 
vodou do jednotné kanalizace. 
 
e) údaje o souladu s územně – plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací 
města Holešov a splňuje všechna kritéria územního plánování. 



3 
 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Výstavbou nebude porušen žádný z obecných požadavků, řešení nemění využití území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, veškeré podmínky správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do dokumentace. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba leží v ochranném pásmu dráhy. Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve 
znění pozdějších předpisů lze stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy zřizovat a 
provozovat pouze se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Realizace projektu si nevyžádá žádné související investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 
Místo stavby: 
Holešov, parc. č. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1833/1, 1833/11, 1833/12, 
1833/18, 1803/1, 1803/2, 1802/1, 1802/2, 1802/6, 1796/1, 1775, k. ú. Holešov, vlastník: 
Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov. 
 
Pozemky dotčené stavbou: 
parc. č. 1835, 1847/1, vlastník: Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov - 
příjezdová komunikace, přípojka vody, přípojka jednotné kanalizace, přípojka NN, 
přípojka plynu, přípojka sdělovacích kabelů. 
 
Sousední pozemky: 
parc. č. 1831; vlastník: SJM Hanáček Miroslav JUDr. a Hanáčková Jarmila Mgr., 
Bezručova 669/20, 76901 Holešov, 
parc. č. 1828/1, 1828/2; vlastník: Zapletal Jan, Bezručova 668/22, 76901 Holešov, 
parc. č. 1822, vlastník: Majdlochová Ludmila, Bezručova 666/26, 76901 Holešov, 
parc. č. 1816/2, vlastník: SJM Machaníček Alois MUDr. a Machaníčková Jitka Mgr., U 
Rejdiště 3727/5, 76701 Kroměříž, 
parc. č. 1833/7, vlastník: SJM Fritz Milan Mgr. a Fritzová Eva PharmDr., Dukelská 420, 
Všetuly, 76901 Holešov, 
parc. č. 1833/8, 1833/16; vlastník: Kadlčík Josef, Vrchlického 985, 76502 Otrokovice, 
parc. č. 1833/15, vlastník: Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov, 
parc. č. 3706/1, vlastník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 
Praha 1, 
parc. č. 1773, vlastník: Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov, 
parc. č. 1778/2, vlastník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Vyšší 
policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, Zlínská 991, 
76901 Holešov, 
parc. č. 1778/1, vlastník: Šútorová Ludmila, Plačkov 611/31, 76901 Holešov, 
parc. č. 1789, vlastník: Město Holešov, Masarykova 628, 76917 Holešov, 
parc. č. 1797/2, 1797/3; vlastník: SJM Stachura Bronislav a Stachurová Lenka, 
Bezručova 1485, 76901 Holešov, 
parc. č. 1797/1, vlastník: Paleček Lubomír, Bezručova 662/12, 76901 Holešov. 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Stavba bude vybudována na parcelách č. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 
1833/1 na jihovýchodním okraji města. Prostor je využíván jako park, část území 
zastavěna sportovním areálem, který není využíván a chátrá. Při návrhu byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem města Holešov. 
 
b) účel užívání stavby: 
Objekt bude složit ke sportovně – relaxačním účelům, v objektu je posilovna, squashové 
kurty, víceúčelový sál, solárium, spinning. Součástí stavby je i sportovní hala sloužící 
rovněž ke sportovním účelům. V těsné blízkosti stavby se nachází venkovní hřiště na 
tenis a minigolf. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Stavba je trvalého charakteru. Životnost stavby se předpokládá minimálně 50 let. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Nevztahuje se k danému projektu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 
vyhlášek a technických požadavků na výstavbu. Veškeré podmínky správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci. 
Všechny bezbariérové prvky, které budou na stavbě využity, budou zaznamenány 
v projektové dokumentaci. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí z důvodu napojení 
přípojek.  
Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich 
vyjádření a při stavbě budou dodrženy. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba leží v ochranném pásmu dráhy. Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve 
znění pozdějších předpisů lze stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy zřizovat a 
provozovat pouze se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených. 
 
 
h) navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha:     2056,6 m2 
Obestavěný prostor:           26158,8 m3 
Výška hřebene od upraveného terénu:  15,005 m 
Počet parkovacích stání:    74 stání pro osobní automobily (z toho     
                                                                          4 stání vyhrazena pro vozíčkáře), 2  
                                                                          stání pro autobusy 
 
i) základní bilance stavby: 
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Průměrná potřeba vody viz část Technické zařízení budov, specializace k diplomové 
práci. 
 
j) základní předpoklady výstavby: 
Přepokládané zahájení stavby je v květnu roku 2015, dokončení stavby v listopadu 
2017. 
 
k) orientační náklady stavby: 
Cena vychází z technicko - hospodářských ukazatelů inženýrských staveb pro rok 2013. 
Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 4600 ,- Kč / m3 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 120 mil Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Novostavba 
SO 02 – Prodej lístků, minigolf 
SO 03 – Zpevněné plochy  
SO 04 – Přípojky vody 
SO 05 – Přípojka kanalizace jednotná 
SO 06 – Přípojka kanalizace splašková 
SO 07 – Přípojka kanalizace dešťová 
SO 08 – Přípojka elektro 
SO 09 – Přípojka plynu 
SO 10 – Přípojka sdělovací kabely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, leden 2014      Vypracoval: Bc. Petr Lánský 
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B Souhrnná technická zpráva  
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Řešené území leží v katastrálním území Holešov. Stavba bude vybudována na 
parcelách č. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1833/1. Jedná se o rovinný, 
v části pozemku pak mírně svažitý terén. Prostor je využíván jako park, část území 
zastavěna sportovním areálem, který není využíván. 
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Hlavní vstup do objektu je navržen na západní fasádě domu. 
Úroveň podlahy 1NP je navržena na kótu +235,435 m n. m. Bpv.. 
 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, na základě něhož byla 
projektová dokumentace vypracována. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavba leží v ochranném pásmu dráhy. Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve 
znění pozdějších předpisů lze stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy zřizovat a 
provozovat pouze se souhlasem Drážního úřadu a za podmínek jím stanovených. 
S ohledem na stávající inženýrské sítě je nutno dbát větší bezpečnosti při napojování 
přípojek, aby nedošlo k porušení. Výkopové práce budou v ochranném pásmu 
stávajících inženýrských sítí prováděny ručně. 
  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.: 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Realizací stavby se nijak nezmění odtokové poměry v území. Stavba nenaruší okolní 
stavby ani pozemky. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Veškeré dřeviny a vzrostlé stromy bránící realizaci stavby budou odstraněny. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
  
h) územně technické podmínky: 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě vedoucí v ulici Bezručova. Přípojky budou 
vedeny pod účelovou komunikací vedoucí až k objektu. Přístup do objektu je dále 
umožněn po chodníku vedoucí přes park.  
 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice: 
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V první řadě budou provedeny terénní úpravy a výkopy, dále budou provedeny 
základové konstrukce. Po technologické přestávce se začne se samotnou výstavbou. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
Účelem stavby na pozemku je vybudovat nové sportovní zařízení. Objekt sportovního 
zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je půdorysně rozčleněn na 4 
části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 část jako třípodlažní. 
 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Návštěvníci / sportovci dle činnosti Max. počet sportovců / návštěvníků 
1NP Návštěvníci sportovní haly 150 

Sportovci – 4x šatna 4 x 15 = 60 
Sportovci – 1x šatna rozhodčí 4 
Personál 2 

2NP Spinning 9 
Posilovna 22 
2x Squash 8 
Solárium 1 
Personál 4 

3NP Cvičební sál 20 
Personál 1 

 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Dle územního plánu města Holešov je řešený pozemek veden jako stavební parcela. 
  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Největší část objektu tvoří sportovní hala, která je zastřešena 
válcovou střechou. Na halu z jedné strany navazuje menší přístavek zastřešen pultovou 
střechou a z druhé strany větší část objektu o třech nadzemních podlažích zastřešená 
plochou střechou. Z této části pak vystupuje zádveří se vstupem do objektu, které je 
zastřešeno válcovou střechou. Fasáda bude provedena z KZS Baumit ve dvou 
barevných provedeních – šedá a tmavě červená. Sokl bude rovněž tmavě červený. 
Výplně otvorů budou plastové, bíle.  
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 
1NP: Celé 1NP je určeno návštěvníkům sportovní haly. Za hlavním vstupem do budovy 
se nachází zádveří a vestibul, odkud se dále dostaneme po schodišti do 2NP a 3NP, do 
bufetu a dále jsou zde 2 samostatné vstupy do sportovní haly – 1 vstup pro návštěvníky 
haly, 2. vstup pro diváky. Za vstupem pro návštěvníky se nachází 4 samostatné šatny, 
každé 2 šatny mají mezi sebou umístěné hygienické zázemí. Dále se zde nachází 
menší šatna pro rozhodčí a skladovací prostory. Za vstupem pro diváky se nachází 
hygienické zázemí pro diváky, technická místnost, hygienické zázemí pro personál, 
úklidová komora, jedna místnost určená pro správce haly a skladovací prostory. 
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Z chodby pro návštěvníky i z chodby pro diváky se dále dostaneme do sportovní haly. 
Hlediště má kapacitu 150 míst k sezení. Z haly vedou 2 únikové východy na otevřené 
prostranství. Na opačném konci haly se nachází nářaďovna a technická místnost pro 
vzduchotechniku pro halu. V 1NP se ještě nachází sklad zahradního nábytku, který 
však není přístupný z vnitřních prostorů. 
2NP: Po schodišti ve vestibulu se dostaneme do 2NP, které slouží ke sportovně – 
relaxačním účelům. Nachází se zde 2 kurty pro squash, posilovna, spinning, 2 oddělené 
šatny pro muže a ženy s hygienickým zázemím, úklidová komora a jedna odpočinková 
místnost pro zaměstnance. Posilovna má samostatný sklad.  
3NP: 3NP slouží rovněž ke sportovně – relaxačním účelům a dále k administrativním 
účelům. Nachází se zde 1 cvičební sál, který lze dispozičně rozdělit na 2 menší cvičební 
sály, solárium, 2 oddělené šatny pro muže a ženy s hygienickým zázemím, úklidová 
komora a 2 místnosti, které slouží k administrativním účelům. 
2NP a 3NP jsou chodbami napojeny na venkovní schodiště, které slouží pro únik osob 
při nebezpečí požáru.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 Sb., 
která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
- nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínu, 
kouřovodů a spotřebičů paliv 
- § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 
znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.. 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb: 
a) stavební řešení: 
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Největší část objektu tvoří sportovní hala, která je zastřešena 
válcovou střechu. Na halu z jedné strany navazuje menší přístavek zastřešen pultovou 
střechou a z druhé strany větší část objektu o třech nadzemních podlažích zastřešená 
plochou střechou. Z této části pak vystupuje zádveří se vstupem do objektu, které je 
zastřešeno válcovou střechou. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
- svislé nosné konstrukce: 
Část stavby o třech nadzemních podlažích, přístavek k hale a zádveří jsou tvořeny 
stěnovým konstrukčním systémem – navrženo zdivo z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix, 
vnitřní nosné zdi jsou pak navrženy z tvárnic Porotherm 24 Profi. V některých částech 
objektu jsou navrženy železobetonové sloupky 250/250 a 250/300 mm. 
Svislé nosné konstrukce sportovní hala jsou tvořeny z železobetonových sloupů 
500/700mm. Výtahová šachta je vyzděna z tvarovek Porotherm 19 Aku. Část stěny pod 
terénem je vyzděna z betonových bednících tvárnic BT 30. 
 



9 
 

- vodorovné konstrukce: 
Vodorovné konstrukce v 1. části objektu jsou tvořeny stropy systému Porotherm 
tloušťky 250 mm.  
 
-střešní plášť: 
Budova je zastřešena pomocí 4 střešních plášťů. 
Nosnou konstrukci střechy třípodlažní části objektu tvoří strop systému Porotherm 
tloušťky 250 mm. Střešní plášť sportovní haly je navržen jako střecha válcová, nosnou 
konstrukci tvoří vazníky z lepeného lamelového dřeva se systémem vaznic. Střešní 
plášť přístavku k hale je navržen jako střecha plochá pultová, nosnou konstrukci střechy 
přístavku tvoří pozednice a krokve. Střešní plášť nad zádveřím je navržen jako střecha 
válcová, nosnou konstrukci střechy tvoří vazníky z lepeného lamelového dřeva. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
V úrovni stropů je stavba ztužena železobetonovými věnci. Prostorová tuhost sportovní 
haly je zajištěna soustavou železobetonových sloupů a průvlaků. Stavba je založena 
v nezámrzné hloubce (úroveň základové je v hloubce -0,980 m pod úrovní upraveného 
terénu). Základy tvoří základové pasy z prostého betonu C16/20 šířek 600 mm, 850 
mm. Sportovní hala je založena na patkách z železobetonu (beton C20/25, ocel B500) a 
základových pasech šířky 500 mm. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
V místnosti 127 – Technická místnost se nachází 2x plynový kondenzační kotel Junkers 
CerapurComfort ZBR 42-3 A, 2x zásobník na teplou vodu Regulus R0BC 2000 a 1x 
zásobník na teplou vodu Regulus R0BC 2500. 
V místnosti 136 – Vzudchotechnika se nachází 2x plynový kondenzační kotel Junkers 
CerapurComfort ZBR 42-3 A, 2x zásobník na teplou vodu Regulus R0BC 2000 a 1x 
zásobník na teplou vodu Regulus R0BC 2500. 
V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
staveb. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
Viz část Požárně – bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 
součinitel prostupu tepla UN. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí: 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.  
Větrání většiny místností je navrženo přirozeně okny. Větrání sportovní haly možno 
přirozeně okny nebo nuceně pomocí vzduchotechniky. Větrání místností 126, 127, 131, 
132, 133, 134, 135, 219, 220  uvažováno nuceně, pomocí vzduchotechniky, 
vzduchotechnická jednotka umístěna na střeše. Větrání místností 110, 117, 118, 122, 
123, 208 uvažováno nuceně – pomocí potrubí PVC zasekaného do zdiva a vytaženého 
na střechu, na jehož konci je osazena samotahová hlavice IMOS – SH, průměr 100 
mm. 
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B.2.11 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí: 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí provést všechny konstrukce 
v přímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní současně protiradonovou 
funkci. 
 
b) ochrana před bludnými proudy: 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 
d) ochrana před hlukem: 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem, viz část 
Posouzení požadavků z hlediska akustiky.  
 
e) protipovodňová opatření: 
Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojení místa technické infrastruktury: 
Stávající inženýrské sítě se nacházejí v ulici Bezručova. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta bude osazena na větvi přípojky jdoucí kolmo z vodovodního řádu stávající 
inženýrské sítě v ulici Bezručova, uložena do účelové komunikace vedoucí 
k navrženému objektu. Vodovodní přípojka je navržena z HDPE 100 SDR 11 Ø 63 a jde 
nejvhodnější cestou do technické místnosti navrhovaného objektu. Potrubí v zemi je 
uloženo v pískovém loži dle výkresu typického uložení. Minimální krytí ve volném terénu 
je 900 mm, 300 mm nad potrubím bude uložena výstražná fólie. 
 
Kanalizace – dešťová voda ze střech je odváděna svody a svodnými potrubími přes 
retenční nádrž do šachty, odkud je vedena společně se splaškovou vodou do jednotné 
kanalizace. Vnitřní svodné potrubí povede pod podlahou v 1NP. Uložení potrubí bude 
do pískového lože 10 cm a obsyp 30 cm nad vrchol potrubí. 
 
Plynovod – Bezručově ulici je veden NTL plynovodní řad PE DN 100, na který bude 
navrtávkou provedena nová plynovodní přípojka HDPE 50x4,6 o celkové délce 132 m. 
Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,0 m pod terénem a bude uloženo do pískového 
lože, obsyp bude proveden do výše 300 nad horní okraj trubky, kde bude položena 
výstražná fólie se signálním vodičem. HUP uložen v nice na obvodové zdi 
navrhovaného objektu. 
 
Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice 
bude umístěna vedle hlavního uzávěru plynu na obvodové zdi navrhovaného objektu. 
Před elektroměr bude osazen hlavní jistič. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 
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Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na stávající účelovou komunikaci vedoucí 
ke stávajícímu sportovnímu areálu ležící na okraji uvažovaného území. Tato účelová 
komunikace je dále napojena na komunikací místní – ulice Bezručova. Příjezdová 
komunikace je řešena pomocí zámkové dlažby. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze 
severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, 
z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi parkovacími stáními a místní obslužnou komunikací navržena 
příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. 
 
c) doprava v klidu: 
Na pozemku stavebníka je navrženo 74 stání pro osobní automobily (z toho 4 stání 
vyhrazena pro vozíčkáře), 2 stání pro autobusy. Počet parkovacích míst určen 
výpočtem dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
Přístup k navrhovanému objektu pro pěší bude umožněn po chodníku vedoucí přes 
park. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavby se pozemek upraví pomocí rotovátoru do požadovaného spádu. 
Dojde k vyspádování terénu k příjezdové komunikaci, chodníkům a okapovému 
chodníku. Celý pozemek bude zatravněn. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 
Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 
emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí 
hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod.. Během výstavby 
se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem 
učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková 
voda bude společně s dešťovou vodou odváděna do jednotné kanalizace. Odpady ze 
stavby a z následného provozu budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Podle jiných právních předpisů nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba 
splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a 
stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění: 
při výstavbě bude potřeba voda a elektřina, které se dovedou přípojkami na hranici 
pozemku. 
 
b) odvodnění staveniště: 
Dešťová voda bude odváděna samospádem do veřejné sítě. V případě výkopu se bude 
voda přečerpávat potrubím přímo do kanálu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
Na staveniště bude přístup z veřejné asfaltové komunikace ze severozápadního směru. 
V době výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky: 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády 
č.142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 
výstavby bude používat zhotovitel stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Při pracích bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko -
biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů atd.. 
 
f) maximální zábory pro staveniště: 
 v době výstavby by nemělo dojít k záboru veřejného prostranství. 
  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě a jejich 
likvidace: 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákonu č. 
185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. Č. 383/2001 sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií 
podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. 
 
Jedná se převážně o tyto odpady: 
Číslo Název Způsob likvidace 
17 01 01 Beton Skládka 
17 02 01 Dřevo   
17 02 02 Sklo K recyklaci 
17 02 03 Plasty  
17 03 02 Asfaltové směsi  
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17 04 05 Železo a ocel Sběrna kovů 
17 04 02 Hliník Sběrna kovů 
17 04 07 Směsné kovy Sběrna kovů 
17 05 04 Zemina a kamení skládka 
17 06 04 Izolační materiály  
17 08 02 Stavební materiály na bázi 

sádry 
 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

 

 
 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin: 
Skrývka ornice se v době výstavby bude skladovat na severovýchodní hranici pozemku 
v deponii o výšce max. 1,5 m. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 
  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Zvýšení prašnosti v dané lokalitě bude eliminováno zpevněním vnitrostaveništních 
komunikací nebo důsledným očištěním prostředků před vjezdem na veřejnou 
komunikaci, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. 
  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  
Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 
Sb. zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel stavby 
zajistí staveniště tak, aby byl nepovolaným osobám vstup zakázán. 
  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 Sb., 
která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Stavba bude přístupná z ulice po betonových panelech. Těžká mechanizace bude 
operovat na vlastním pozemku. Není nutné měnit dopravní označení v okolí stavby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici, nebude ohrožen plynulý provoz dopravy. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivů musí být 
přerušeny: 
- při bouřce, silném dešti, sněžení, tvorbě námrazy 
- při dohlednosti menší než 30 m 
- při teplotě prostředí nižší než -10°C 
- při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systému; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m/s. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládané termíny stavby: 
Stavební řízení a povolení stavby   09/2014 
Zahájení stavby     05/2015 
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Ukončení stavby     11/2017 
Lhůta stavby      30 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, leden 2014      Vypracoval: Bc. Petr Lánský 
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D Dokumentace objektů  
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu - SO 01 / Sportovní zařízení v Holešově 
 
D.1.1 Architektonické a stavebně - technické řešení 
 
D.1.1.1 Technická zpráva 
 
a) účel objektu: 
Záměrem stavebníka je vybudovat nove sportovní zařízení. Objekt bude složit ke 
sportovně – relaxačním účelům, v objektu je posilovna, squashové kurty, víceúčelový 
sál, solárium, spinning. Součástí stavby je i sportovní hala sloužící rovněž ke 
sportovním účelům. V těsné blízkosti stavby se nachází venkovní hřiště na tenis a 
minigolf. Předpokládána je funkce stavby s komerčním využitím. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
- architektonické řešení: 
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Největší část objektu tvoří sportovní hala, která je zastřešena 
válcovou střechou. Na halu z jedné strany navazuje menší přístavek zastřešen pultovou 
střechou a z druhé strany větší část objektu o třech nadzemních podlažích zastřešená 
plochou střechou. Z této části pak vystupuje zádveří se vstupem do objektu, které je 
zastřešeno válcovou střechou. Fasáda bude provedena z KZS Baumit ve dvou 
barevných provedeních – šedá a tmavě červená. Sokl bude rovněž tmavě červený. 
Výplně otvorů budou plastové, bíle.  
 
- dispoziční řešení: 
1NP: Celé 1NP je určeno návštěvníkům sportovní haly. Za hlavním vstupem do budovy 
se nachází zádveří a vestibul, odkud se dále dostaneme po schodišti do 2NP a 3NP, do 
bufetu a dále jsou zde 2 samostatné vstupy do sportovní haly – 1 vstup pro návštěvníky 
haly, 2. vstup pro diváky. Za vstupem pro návštěvníky se nachází 4 samostatné šatny, 
každé 2 šatny mají mezi sebou umístěné hygienické zázemí. Dále se zde nachází 
menší šatna pro rozhodčí a skladovací prostory. Za vstupem pro diváky se nachází 
hygienické zázemí pro diváky, technická místnost, hygienické zázemí pro personál, 
úklidová komora, jedna místnost určená pro správce haly a skladovací prostory. 
Z chodby pro návštěvníky i z chodby pro diváky se dále dostaneme do sportovní haly. 
Hlediště má kapacitu 150 míst k sezení. Z haly vedou 2 únikové východy na otevřené 
prostranství. Na opačném konci haly se nachází nářaďovna a technická místnost pro 
vzduchotechniku pro halu. V 1NP se ještě nachází sklad zahradního nábytku, který 
však není přístupný z vnitřních prostorů. 
2NP: Po schodišti ve vestibulu se dostaneme do 2NP, které slouží ke sportovně – 
relaxačním účelům. Nachází se zde 2 kurty pro squash, posilovna, spinning, 2 oddělené 
šatny pro muže a ženy s hygienickým zázemím, úklidová komora a jedna odpočinková 
místnost pro zaměstnance. Posilovna má samostatný sklad.  
3NP: 3NP slouží rovněž ke sportovně – relaxačním účelům a dále k administrativním 
účelům. Nachází se zde 1 cvičební sál, který lze dispozičně rozdělit na 2 menší cvičební 
sály, solárium, 2 oddělené šatny pro muže a ženy s hygienickým zázemím, úklidová 
komora a 2 místnosti, které slouží k administrativním účelům. 
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2NP a 3NP jsou chodbami napojeny na venkovní schodiště, které slouží pro únik osob 
při nebezpečí požáru.  
- užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 Sb., 
která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Tělesně postižení a imobilní se dostávají do objektu hlavním vstupy (přístupové rampy) 
splňující požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. 
Pro zajištění přístupu tělesně postižených osob do 2NP a 3NP je  navržen vyhovující 
osobní výtah. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění: 
Základní kapacity funkčních jednotek: 

Návštěvníci / sportovci dle činnosti Max. počet sportovců / návštěvníků 
1NP Návštěvníci sportovní haly 150 

Sportovci – 4x šatna 4 x 15 = 60 
Sportovci – 1x šatna rozhodčí 4 
Personál 2 

2NP Spinning 9 
Posilovna 22 
2x Squash 8 
Solárium 1 
Personál 4 

3NP Cvičební sál 20 
Personál 1 

 
 
Celková plocha pozemku:           30489,6 m2 
Zastavěná plocha:     2056,6 m2 

Zpevněné plochy pochozí:    2373,0 m2 

Zpevněné plochy pojízdné:   3133,3 m2 

Plocha zeleně:             22926,7 m2  
Obestavěný prostor:           26158,8 m3 
Počet parkovacích stání:    74 stání pro osobní automobily (z toho     
                                                                          4 stání vyhrazena pro vozíčkáře), 2  
                                                                          stání pro autobusy  
Osvětlení:              přirozeně - okny   
Oslunění:      podélná osa východ – západ 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost: 
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Objekt je po celé výšce rozdělen posuvnou spárou na dva 
samostatné dilatační celky (včetně základových konstrukcí). Jeden celek tvoří sportovní 
hala s přístavkem. Druhý celek pak tvoří třípodlažní část objektu spolu s vystupujícím 
zádveřím. 
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Sportovní hala je založena na základových patkách ze železobetonu (beton C20/25, 
ocel B500), zbytek objektu pak na základových pasech z prostého betonu (beton 
C16/20).  
Nosné zdivo celého objektu je navržené cihelných bloků Porotherm. Obvodové zdivo 
bude z Porotherm 30 Profi Dryfix, vnitřní nosné stěny cihelných bloků Porotherm 24 
Profi. Výtahová šachta je vyzděna z tvarovek Porotherm 19 Aku. Část stěny pod 
terénem je vyzděna z betonových bednících tvárnic BT 30. 
 Nosná konstrukce sportovní haly je tvořena soustavou železobetonových sloupů a 
průvlaků. 
Dělící příčky budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 Profi. Místnost 310 lze 
rozdělit flexibilní pohyblivou příčkou Dorma Moveo Steel Line na dva menší sály. 
Stropní konstrukce třípodlažní části objektu je navržena v systému Porotherm 
z keramických nosníků POT s vložkami Miako, tloušťka stropní konstrukce 250 mm. Při 
montáži stropu je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 
Podhledy jsou navrženy sádrokartonové, výrobce Rigips. V hale je navržen akustický 
podhled Gyptone Big Quattro 41, výrobce Rigips.  
Střešní plášť nad halou je navržen jako střecha válcová, střešní plášť přístavku k hale 
jako střecha plochá pultová, střešní plášť třípodlažní části objektu jako střecha plochá a 
střešní plášť nad zádveřím jako střecha válcová. 
Nosná konstrukce střechy sportovní haly je navržena z vazníků z lepeného lamelového 
dřeva se systémem vaznic. Nosná konstrukce střechy nad zádveřím je navržena 
z vazníků z lepeného lamelového dřeva. Nosná konstrukce střechy nad přístavkem u 
haly je tvořena krovem – použité prvky: pozednice, vaznice, krokve. 
Střešní krytina všech střešních plášťů navržena z fólie z měkčeného PVC Dekplan 76. 
Komínová tělesa navržena Schiedel Absolut a Schiedel ICS 25. 
Vnější omítka navržena jako KZS Baumit. 
Výplně otvorů jsou navrženy plastové s izolačním dvojsklem, bílé. 
Svislá komunikace je v objektu zajištěna ŽB monolitickým schodištěm a osobním 
výtahem, situovaným mezi rameny schodiště. 
Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 
požadovaná životnost objektu. Na všechny použité materiály budou ke kolaudačnímu 
řízení doloženy jejich certifikáty o jakosti, případně prohlášeními o shodě výrobku. 
 
Práce HSV 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový 
bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou 
skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě 
stavební parcely. Samotné výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před 
betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou spáru. Vytěženou 
zeminu je nutno odvést na předem určenou skládku určenou MěÚ Holešov – odbor 
životního prostředí. Na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy a 
obsypy. Předpokládá se třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 
MPa. 
Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy. Zpětné zásypy pod 
konstrukcemi nutno zhutnit na únosnost 0,2 MPa. 
 
Základy 
Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat.  
Objekt je po celé výšce rozdělen posuvnou spárou na dva samostatné dilatační celky 
(včetně základových konstrukcí). 
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Sportovní hala je založena na základových patkách ze železobetonu (beton C20/25, 
ocel B500) o rozměrech 1100 x 1300 mm, zbytek objektu pak na základových pasech 
z prostého betonu (beton C16/20) šířek 600, 850, 500 mm.  
Izolace proti zemní vlhkosti je navržen pás z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny Sklodek 40 Special Mineral. 
Základy pod obvodovými stěnami jsou navrženy do nezámrzné hloubky na rostlý terén, 
hloubka základové spáry – 1,150 m od ± 0,000. Základy pod vnitřními nosnými stěnami 
navrženy výšky 0,5 m – hloubka – 0,900 m od ± 0,000. Základový pas pod schodištěm 
navrženy výšky 0,3 m – hloubka – 0,600 m od ± 0,000. Základy pod výtahovou šachtou 
navrženy výšky 0,5 m – hloubka – 1,850 m od ± 0,000. 
Základové pasy po celém vnějším obvodu izolovány deskami z extrudovaného 
polystyrenu se strukturovaným povrchem Austrotherm XPS Top P GK tl. 100 mm. 
Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 tl. 100 mm, v celé ploše je do 
podkladního betonu je vložena KARI síť Ø 6mm s oky 100/100 mm. 
Pod podkladní beton je navržen štěrkopískový podsyp tl.100 mm. 
 
Svislé konstrukce 
Nosné zdivo celého objektu je navržené cihelných bloků Porotherm. Obvodové zdivo 
bude z tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix (rozměry 248/300/249 mm), tl. 300 mm, na 
zdící pěnu Porotherm Dryfix. Vnitřní nosné zdivo z bloků Porotherm 24 Profi (rozměry 
372/240/249 mm), tl. 240 mm, na zdící pěnu Porotherm Dryfix.  
Výtahová šachta je vyzděna z tvarovek Porotherm 19 Aku. Část stěny pod terénem je 
vyzděna z betonových bednících tvárnic BT 30 (250x300x500 mm), výplňový beton 
C12/15, armatura Ø 10 (do každé tvárnice 2 pruty, vodorovně každý druhý šár). 
Dělící příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 Profi  tl.125 mm, na maltu 
Porotherm Profi.  
Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou 
montované z překladů Porotherm 7, v příčkách z překladů Porotherm 11,5, popř. 
železobetonové montované. Překlady větších rozměru navrženy železobetonové 
monolitické. 
Nosná konstrukce sportovní haly je tvořena soustavou železobetonových sloupů 
700/500 mm a průvlaků 400/400 mm. Obvodové nenosné zdivo pak navrženo 
z tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix (rozměry 248/300/249 mm), tl. 300 mm. 
Komínová tělesa navržena Schiedel Absolut a Schiedel ICS 25. 
 
Stropy 
Stropní konstrukce třípodlažní části objektu je navržena v systému Porotherm 
z keramických nosníků POT s vložkami Miako, tloušťka stropní konstrukce 250 mm. Při 
montáži stropu je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 
 
Schodiště  
Schodiště z přízemí do poschodí je železobetonové, monolitické z betonu C20/25, 
armováno betonářskou ocelí B 500. Schodiště je obloženo keramickou dlažbou CE.SI. I 
Colori. 
Konstrukci schodiště je nutno provádět v součinnosti s betonáží stropní desky. Zábradlí 
schodiště bude ocelové, výšky 1,0 m. 
 
Zastřešení 
Střešní plášť nad halou je navržen jako střecha válcová, střešní plášť přístavku k hale 
jako střecha plochá pultová, střešní plášť třípodlažní části objektu jako střecha plochá a 
střešní plášť nad zádveřím jako střecha válcová. 
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Nosná konstrukce střechy sportovní haly je navržena z vazníků z lepeného lamelového 
dřeva se systémem vaznic. Nosná konstrukce střechy nad zádveřím je navržena 
z vazníků z lepeného lamelového dřeva. Nosná konstrukce střechy nad přístavkem u 
haly je tvořena krovem – použité prvky: pozednice, vaznice, krokve. 
Střešní krytina všech střešních plášťů navržena z fólie z měkčeného PVC Dekplan 76. 
 
Výplně otvorů 
Všechna okna a dveře v obvodových stěnách budou plastové, zasklené izolačním 
dvojsklem, bílé. 
Interiérové dveře jsou dýhované, plné nebo prosklené. 
 Podrobný popis oken a dveří viz výkresová část – Výpisy prvků. 
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé Porotherm Universal. Sanitární 
prostory budou opatřeny keramickými obklady, u dřezů bude taktéž proveden keramický 
obklad. Výška obkladu dle PD. 
Fasáda objektu bude provedena KZS systému Baumit, tenkovrstvá omítka škrábané 
struktury Baumit Nanoportop, izolant – fasádní desky z pěnového polystyrenu Baumit 
EPS 70 F tl. 140 mm. Dále proveden keramický sokl výšky 500 mm – jednosložková 
omítka Baumit Mosaiktop, izolant desky z extrudovaného polystyrenu se 
strukturovaným povrchem Austrotherm XPS TOP P GK tl. 100 mm. 
Vnitřní malby budou provedeny nátěrem Primalex. 
 
Konstrukce a práce PSV 
Izolace podlahové 
Izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy pásy z modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny Sklodek 40 Special Mineral. Izolace bude chráněna 
separační PE fólií Baumit. 
V podlahách s mokrým provozem (koupelna, WC) se použije dvousložková 
hydroizolační stěrka Soudal, kterou je třeba vytáhnout 300 mm na stěny (v místě 
sprchového koutu do výšky min. 1500 mm. 
Kročejová izolace v 2NP a 3NP – navržený izolační desky z kamenné vlny Rockwool 
Steprock ND tl 50 mm. 
Tepelná izolace v 1NP – navržený desky z polystyrenu Styrotrade EPS 100 Z tl. 130 
mm. Pří použití tepelných izolací v podlahách se na tepelný izolant položí PE fólie, aby 
při provádění betonových mazanin nezatekla voda do tepelné izolace. 
 
Izolace tepelné 
Střešní plášť nad sportovní halou je zateplen pomocí tuhých těžkých dese k z kamenné 
vlny Rockwool Monrock Max E, tl. 220 mm. 
Střešní plášť nad zádveřím je zateplen pomocí tuhých těžkých dese k z kamenné vlny 
Rockwool Monrock Max E, tl. 220 mm. 
Střešní plášť nad přístavkem k hale je zateplen pomocí desek z EPS polystyrenu 
Styrotrade EPS 150 S, tl. 220 mm. 
Střešní plášť nad třípodlažní částí objektu je zateplen pomocí desek z EPS polystyrenu 
Styrotrade EPS 150 S, tl. 200 mm. Spád je vytvořen pomocí spádových desek z EPS 
polystyrenu Styrotrade EPS 150 S (spád 3%), minimální tloušťka této vrstvy činí 20 mm, 
minimální tloušťka tepelněizolační vrstvy činí 220 mm. 
Izolace podlah – viz Izolace podlahové. 
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Parozábrany 
Ve střešním plášti nad sportovní halou je použit samolepící pás SBS z modifikovaného 
asfaltu Glastek Al 25 Sticker s nosnou vložkou z hliníkové fólie. 
Ve střešním plášti nad zádveřím je použit samolepící pás SBS z modifikovaného asfaltu 
Glastek Al 25 Sticker s nosnou vložkou z hliníkové fólie. 
Ve střešním plášti nad přístavkem k hale je použit samolepící pás SBS 
z modifikovaného asfaltu Glastek Al 25 Sticker s nosnou vložkou z hliníkové fólie. 
Ve střešním plášti nad třípodlažní částí objektu je použit modifikovaný asfaltový pás 
SBS Glastek 40 Special Mineral s vložkou ze skleněné tkaniny. 
 
Konstrukce klempířské 
Veškeré fasádní prvky – oplechování parapetů oken, střešní svody a žlaby jsou 
navržena v systému Lindab. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Přehled ochlazovaných konstrukcí a příslušných součinitelů prostupu tepla: 
- P1 – Keramická dlažba I.       U = 0,27 W/m².K 
- P2 – Podlaha z PVC I.       U = 0,27 W/m².K 
- P3 – Keramická dlažba II.      U = 0,27 W/m².K 
- P4 – Sportovní podlaha       U = 0,27 W/m².K 
- S1 – Obvodový plášť I.       U = 0,22 W/m².K 
- S2 – Obvodový plášť II. - sokl      U = 0,24 W/m².K 
- S3 – Obvodový plášť I. - skelet      U = 0,25 W/m².K 
- S4 – Obvodový plášť II. – sokl - skelet     U = 0,28 W/m².K 
- SP1 – Střešní plášť I.       U = 0,21 W/m².K 
- SP2 – Střešní plášť I.       U = 0,21 W/m².K 
- SP3 – Střešní plášť I.       U = 0,20 W/m².K 
- SP4 – Střešní plášť I.       U = 0,21 W/m².K 
 
Výplně otvorů dle označení ve výpisu prvků: 
- P1          U = 1,245 W/m².K 
- P2          U = 1,267 W/m².K 
- P3          U = 1,262 W/m².K 
- P4          U = 1,275 W/m².K 
- P5          U = 1,347 W/m².K 
- P6          U = 1,222 W/m².K 
- P7          U = 1,233 W/m².K 
- P8          U = 1,262 W/m².K 
- P9          U = 1,200 W/m².K 
- P10          U = 1,200 W/m².K 
- P11          U = 1,292 W/m².K 
- P12          U = 1,295 W/m².K 
- P21          U = 1,267 W/m².K 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
IGP ani HGP prováděn. 
Základové poměry lze hodnotit jako jednoduché. Projektované sportovní zařízení je 
nenáročné. Při návrhu základů náročných staveb v jednoduchých základových 
poměrech se postupuje podle 2. geotechnické kategorie, tj. počítají se mezní stavy 
únosnosti a použitelnosti. Do výpočtů vstupují směrné tabulkové hodnoty základové 
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půdy. Připomíná se náchylnost základové půdy (spraše) k prosedání (kolapsu); 
z uvedeného důvodu je třeba za všech okolností chránit podzákladí před vnikem 
jakékoliv vody. Svahy stavební jámy do hloubky 1,5 m lze provádět o sklonu 2:1. 
Sportovní hala je založena na základových patkách ze železobetonu (beton C20/25, 
ocel B500) o rozměrech 1100 x 1300 mm, zbytek objektu pak na základových pasech 
z prostého betonu (beton C16/20) šířek 600, 850, 500 mm.  
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků: 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 
Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 
emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí 
hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod.. Během výstavby 
se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem 
učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková 
voda bude společně s dešťovou vodou odváděna do jednotné kanalizace. Odpady ze 
stavby a z následného provozu budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Podle jiných právních předpisů nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
 
h) dopravní řešení: 
a) popis dopravního řešení: 
Příjezdová cesta na pozemek bude napojena na stávající účelovou komunikaci vedoucí 
ke stávajícímu sportovnímu areálu ležící na okraji uvažovaného území. Tato účelová 
komunikace je dále napojena na komunikací místní – ulice Bezručova. Příjezdová 
komunikace je řešena pomocí zámkové dlažby. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze 
severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, 
z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi parkovacími stáními a místní obslužnou komunikací navržena 
příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. 
 
c) doprava v klidu: 
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Na pozemku stavebníka je navrženo 74 stání pro osobní automobily (z toho 4 stání 
vyhrazena pro vozíčkáře), 2 stání pro autobusy. Počet parkovacích míst určen 
výpočtem dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
Přístup k navrhovanému objektu pro pěší bude umožněn po chodníku vedoucí přes 
park. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření: 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí provést všechny konstrukce 
v přímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní současně protiradonovou 
funkci. 
 
b) ochrana před bludnými proudy: 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 
d) ochrana před hlukem: 
Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem, viz část 
Posouzení požadavků z hlediska akustiky.  
 
e) protipovodňová opatření: 
Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatření. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Projektovaný objekt je navržen tak, že dodržuje a splňuje obecné požadavky na 
výstavbu – Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.  
 
D.1.1.2 Výkresová část 
  
ARCH.01 Půdorys základů – část 1   1:50 
ARCH.02 Půdorys základů – část 2   1:50 
ARCH.03 Půdorys 1NP – část 1   1:50 
ARCH.04 Půdorys 1NP – část 2   1:50 
ARCH.05 Schéma osazení oken   1:200 
ARCH.06 Půdorys 2NP    1:50 
ARCH.07 Půdorys 3NP    1:50 
ARCH.08 Půdorys střechy – část 1   1:50 
ARCH.09 Půdorys střechy – část 2   1:150 
ARCH.10 Půdorys střechy – část 3   1:50 
ARCH.11 Řez  A–A, Řez E–E              1:50 
ARCH.12 Řez  B–B     1:50  
ARCH.13 Řez  C–C – část 1    1:50  
ARCH.14 Řez  C–C – část 2    1:50  
ARCH.15 Pohled  severní, Pohled západní  1:100 
ARCH.16 Pohled  jižní, Pohled východní  1:100 
Výpis plastových, truhlářských, zámečnických, klempířských výrobků 
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Skladby vodorovných, svislých a střešních konstrukcí 
DET.01 Detail 1 – Střešní vpusť    1:5 
DET.02 Detail 2 – Atika     1:5 
DET.03 Detail 3 – Dilatační spára u atiky   1:5 
DET.04 Detail 4 – Uložení vazníku    1:5 
DET.05 Detail 5 – Nástupní stupeň schodiště  1:5 
DET.06 Detail 6 – Sokl     1:5 
DET.07 Detail 7 – Napojení ploché střech na stěnu 1:5 
DET.08 Detail 8 – Nadpraží okna    1:3 
DET.09 Detail 9 – Bezbariérový práh dveří  1:5 
DET.10 Detail 10 – Napojení hlediště na stěnu  1:5 
DET.11 Detail 11 – Posuvná spára    1:5 
DET.12 Detail 12 – Okap u ploché střechy  1:5 
 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční část 
 
D.1.2.1 Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího nosného systému stavby při jeho změně:  
Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 
půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 1 
část jako třípodlažní. Objekt je po celé výšce rozdělen posuvnou spárou na dva 
samostatné dilatační celky (včetně základových konstrukcí). Jeden celek tvoří sportovní 
hala s přístavkem. Druhý celek pak tvoří třípodlažní část objektu spolu s vystupujícím 
zádveřím.  
Konstrukční systém objektu navržen jako stěnový kombinovaný, pouze hala je tvořena 
konstrukčním systémem skeletovým. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
Svislé konstrukce 
Nosné zdivo celého objektu je navržené cihelných bloků Porotherm. Obvodové zdivo 
bude z tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix (rozměry 248/300/249 mm), tl. 300 mm, na 
zdící pěnu Porotherm Dryfix. Vnitřní nosné zdivo z bloků Porotherm 24 Profi (rozměry 
372/240/249 mm), tl. 240 mm, na zdící pěnu Porotherm Dryfix.  
Dělící příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 Profi  tl.125 mm, na maltu 
Porotherm Profi.  
Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou 
montované z překladů Porotherm 7, v příčkách z překladů Porotherm 11,5, popř. 
železobetonové montované. Překlady větších rozměru navrženy železobetonové 
monolitické. 
Nosná konstrukce sportovní haly je tvořena soustavou železobetonových sloupů 
700/500 mm a průvlaků 400/400 mm. Obvodové nenosné zdivo pak navrženo 
z tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix (rozměry 248/300/249 mm), tl. 300 mm. 
 
Stropy 
Stropní konstrukce třípodlažní části objektu je navržena v systému Porotherm 
z keramických nosníků POT s vložkami Miako, tloušťka stropní konstrukce 250 mm. Při 
montáži stropu je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 
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Nosné konstrukce střech 
Střešní plášť nad sportovní halou – viz samostatná část Dřevěné konstrukce, 
specializace k diplomové práci. 
Střešní plášť nad přístavkem – pozednice, vaznice – profil 140/120 mm, krokev – profil 
80/120 mm. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce: 
Viz samostatná část Dřevěné konstrukce, specializace k diplomové práci. 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů: 
Nebylo nutno řešit. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby: 
Nebylo uvažováno. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů: 
Žádné bourací práce nejsou uvažovány. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
Nejsou. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software: 
Katalogy použitých konstrukcí a materiálů. 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 
Nejsou. 
 
D.1.2.2 Výkresová část 
 
ST.01  Výkres sestavy stropních dílců nad 1NP  1:50 
ST.02  Výkres sestavy stropních dílců nad 2NP  1:50 
ST.03  Výkres sestavy stropních dílců nad 3NP  1:50 
ST.04  Půdorys krovu     1:50 
ST.05  Půdorysné schéma sestavy nosné 
                     vazníkové konstrukce – válcová střecha I. 1:150 
ST.06  Půdorysné schéma sestavy nosné 
                     vazníkové konstrukce – válcová střecha II. 1:100 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, leden 2014      Vypracoval: Bc. Petr Lánský 
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3 Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že projektová dokumentace v plném rozsahu odpovídá 

požadavkům investora na vybudování zařízení určeného ke sportovně – relaxačním 

účelům. Architektonické a dispoziční řešení domu odpovídá současnému trendu bydlení 

a respektuje příslušné technické normy a předpisy. Materiálové řešení je navrženo 

z běžně vyráběných prvků a materiálů, které odpovídají požadovaným parametrům na 

životnost, statiku a hospodárnost stavby. 
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4 Seznam použitých zdrojů 

 Odborná literatura: 

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách. CREM s.r.o. Brno 2005 

- HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. Praha: Sobotáles 1999, ISBN  
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- HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství III. Praha: Sobotáles 1996, ISBN  

80-85920-24-7 

NEUFERT, Ernest. Navrhování staveb. CONSULTINVEST 2002 

 

 Normy: 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 01 3495 Výkresy požární ochrany 

- ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

- ČSN 73 1702 – Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- Eurokód 5: Step 1 – Navrhování a konstrukční materiály 

- Eurokód 5: Step 2 – Navrhování detailů a nosných systémů 

- ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

zatížení sněhem  

- ČSN EN 1991-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

zatížení větrem  
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 Právní předpisy: 

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

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

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

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 23/2006 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před  nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Webové stránky 

- www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

- www.tepelnatechnikastaveb.cz 

- www.tzb-info.cz 

- www.baumit.cz 

- www.rigips.cz 

- www.konarik.cz 

- www.dektrade.cz 

- www.wienerberger.cz 

- www.lindab.com/cz 

- www.lindabstrechy.cz 

- www.isover.cz 

- www.krpa-dehtochema.cz 

- www.slavona.cz 

- www.rockwool.cz 

- www.junkers.cz 

- www.montkov.cz 

- www.knauf.cz 

- www.dortechnik.cz 

- www.aquaprogram.cz 

- www.schiedel.cz 

- www.fatrafol.cz 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

ŽB – železobeton 

p.č. – parcelní číslo 

HI – hydroizolace 

TI – tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

PE – polyetylen  

R.Š. – rozvinutá šířka 

NP – nadzemní podlaží 

tl. – tloušťka 

dl. – délka  

P.Ú. – požární úsek 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

Bpv.  – Balt po vyrovnání 

k.ú. – katastrální úřad 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

U – součinitel prostupu tepla 

NN – nízké napětí 

RS – revizní šachta 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

VS – vodoměrná šachta 

SO – stavební objekt 
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