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Abstrakt  

Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rychnově nad Kněžnou. Objekt je 
nepodsklepený dvoupodlažní, osazen do mírně svažitého terénu. Budova je navržena ze 
systému Porotherm se stropními panely Spiroll. Střecha je plochá jednoplášťová. 
V objektu se nachází fitcentrum s malým sportovním sálem, malý bar, squash a prostory 
wellness s bazénem, výřivkou a saunou. Venku vedle objektu se nachází tenisové kurty se 
cvičnou stěnou.  
  
Klí čová slova 
Sportovní centrum, fitcentrum, squash, wellness, výřivka, sauna, tenisové kurty, 
nepodsklepený, dvoupodlažní, stěnový systém, plochá střecha.  
  
  
  
Abstract 
The theme of master´s thesis is the newly built sports center in Rychnov nad Kněžnou. The 
building is without a basement, two-storey, set in a slighty sloping terrain. The building is 
designed of system Porotherm with ceiling panels Spiroll. The roof construction is single-flat. 
Fitness with small sports hall, small bar, squash and wellness facilities with pool, whirlpool 
and sauna is located in the object. Tennis courts with training wall are outside next to the 
building.  
  
Keywords 

Sports center, fitness, squash, wellness, whirlpool, sauna, tennis courts, cellarless, two-storey, 
wall system, flat roof.  
… 
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Úvod 

Náplní diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro novostavbu sportovního 
centra v Rychnově nad Kněžnou. Objekt by měl sloužit k volnočasovému vyžití a relaxaci 
obyvatel města a pro vytvoření zázemí vzniklého sportovního klubu. Objekt by měl být 
dispozičně rozdělen na provozní celky.  

Cílem práce bylo vyřešit dispozice pro daný účel budovy, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a 
příloh podle pokynů vedoucího práce. 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části. Složka A obsahuje Hlavní textovou část 
diplomové práce. Ve složce B je umístěna příloha Studie. Složka C je rozdělena na  další 
části, a to C1 - Průvodní dokumentace, C2 - Dokumentace stavebního objektu, C3 - Tepelně 
technické posouzení, C4 - Požárně bezpečnostní řešení, C5 - Specializace BZK, C6 - 
Specializace ZTI, C7 - Diplomový seminář. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Bc. Tomáš Kalous 
 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1) Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:           Sportovní centrum 
Místo stavby:            Javornická, 516 01 Rychnově n. Kn. 
Katastr:                     Rychnově n. Kn. 
Obec:   Rychnově n. Kn. 
Stavební úřad:   Rychnově n. Kn. 
Pozemková parcela:  920/51, 920/52 – orná půda 
Majetkové poměry:  Martin Hovorka, Mírová 1352, 516 01 Rychnov n. Kn. 
Předmět PD.:   Projekt pro provádění stavby 
 
A.1.2) Stavebník:  Martin Hovorka, Mírová 1352, 516 01 Rychnov n. Kn. 
 
A.1.3) Projektanti 
 
Stavební část:   Bc. Tomáš Kalous, Javornická 534, 516 01 Rychnov n. Kn. 
 
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 
 
Stavba je prováděna na základě požadavku investora a na základě zlepšení standardů 
občanské vybavenosti obyvatel města. 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora a na základě schůzek s 
investorem stavby. 
 
c) Další podklady 
 
Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum a 
zaměření staveniště. 
 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 
Stavba se nachází na severním okraji města Rychnov n. Kn. Staveniště je umístěno na plochu 
určenou k výstavbě, p.p. 920/51 a p.p. 920/52. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a stavba neleží v záplavovém území. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 
 
Dešťová voda ze střech bude akumulována a využita ke splachování a zavlažování vertikální 
zahrady. Dešťová voda z parkoviště bude odváděna přes retenční nádrž s regulovaným 
odtokem vody do jednotné kanalizační soustavy. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Stavba je v souladu s vydaným regulačním plánem a územním rozhodnutím. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Navrhovaná stavba dodržuje požadavky na využití území v k.ú. Rychnov n. Kn. dle územního 
plánu města. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Stavba byla projednána se všemi dotčenými orgány. Jejich stanoviska jsou součástí dokladové 
části tohoto projektu. Během návrhu byly splněny požadavky zadavatele. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
920/51 – orná půda 
920/52 – orná půda 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novostavbu. 
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b) Účel užívání stavby 
 
Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a 
přilehlého okolí. V objektu se nachází fitcentrum s malým sportovním sálem, malý bar, squash a 
prostory wallness s bazénem, výřivkou a saunou. Venku vedle objektu se nachází tenisové 
kurty s cvičnou stěnou.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Objekty dotčené stavebním záměrem nemají evidovanou žádnou ochranu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
Stavba a celý areál je navržen v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
 
Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z vydaného 
stavebního povolení. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

 
- zastavěná plocha     1 195,30 m2 
- obestavěný prostor     8 277,60 m3 
- užitná plocha     1 691,90 m2 
- plocha parcel 920/51 a 920/52   12 160 m2 
 
- počet zaměstnanců     5 
- maximální kapacity návštěvníků   130/hodinu 
       650/den 
 
- počet parkovacích míst    29 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 

 
Potřeba energie na vytápění Qz 137,0 kW, potřeba energie na ohřev teplé vody Qu 100 kW. V 
objektu jsou navrženy tři stacionární plynové kotle s výkonem 70-99 kW. Objemový průtok 
zemního plynu činí 27,9 m3/h.  
Roční potřeba vody činí 12 157 m3/rok. Dešťová voda ze střechy bude využita ke splachování a 
pro zavlažování vertikální zahrady. Dešťová voda z parkoviště a splašky budou odvedeny do 
jednotné kanalizační soustavy. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Stavba bude zahájena v březnu 2014 a ukončena v říjnu 2015.  
 
k) Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady na provedení navržených stavebních úprav jsou 79 220 000 Kč bez DPH. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technické a technologické za řízení 
 
Stavba je členěna pouze do jednoho stavebního objektu. 
V přízemí na východní straně objektu se nachází technologická zařízení jako technická 
místnost bazénu, vzduchotechnika, kotelna a technická místnost. 
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Sportovní centrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Bc. Tomáš Kalous 
 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Projektem řešený pozemky p.p. 920/51 a 920/52 v k.ú. Rychnov n. Kn. se nachází na severním 
okraji města Rychnov n. Kn. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a budovy občanské 
vybavenosti podobného charakteru jako zamýšlená stavba. Pozemky jsou mírně svažité, 
přístupné z místní komunikace (ulice Javornická a ulice U stadionu). 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis - účelová mapa - souřadnicový 
systém S-JTSK a výškový systém Bpv, vypracoval Geodézie-Lánský, Staré náměstí 45, 
Rychnov n. Kn.). Dále byl proveden geologický, hydrologický a radonový průzkum - viz. 
samostatné přílohy.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma a podmínky ochrany jsou stanoveny ve vyjádřeních 
správců sítí, která jsou přiložena v dokladové části. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudu narušeny 
stávající odtokové poměry daného území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Záměr nevyvolává požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Parcely p.p. 920/51 a p.p. 920/52 jsou evidovány v zemědělském půdním fondu. Trvalý zábor 
půdy se předpokládá na ploše 10 160 m2. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné. 
Příjezd na stavbu je předpokládán z místní komunikace na p.p. 3018/3. 
Objekt bude napojen do stoky jednotné kanalizace společnou kanalizační přípojkou. Dále bude 
provedena přípojka vodovodu, přípojka elektro NN a přípojka NTL plynovodu. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Žádné věcné a časové vazby nejsou v době zpracování PD známy. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a 
přilehlého okolí. V objektu se nachází fitcentrum s malým sportovním sálem, bar, squash a 
prostory wallness s bazénem, výřivkou a saunou. Venku vedle objektu se nachází tenisové 
kurty s cvičnou stěnou.  
Zastavěná plocha objektu je 1195,3 m2, parkoviště pro osobní automobily skupiny a1 s počtem 
stání 29 míst zaujímá plochu 676,7 m2. Objekt je určen pro práci 5 zaměstnanců, maximální 
kapacita návštěvníků činí 130/ hod., 650/den.  
 
B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území. Na severní straně pozemku jsou navrženy 
tenisové kurty, na východní straně parkoviště s 29 místy pro osobní automobily. Samotný objekt 
je umístěn k jižní hranici pozemku.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Budova je zděná s 
plochou střechou ve třech výškových úrovních. Fasáda má barvu tří odstínu šedé, oživené 
červenou barvou mezi okny. Na část východní a jižní fasády je navržena vertikální zahrada.   
 
B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Sportovní areál má sloužit k relaxaci a volnočasovému vyžití obyvatel města a blízkého okolí. 
 
B.2.4) Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba a celý areál je navržen v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při používání objektu k projektovaným účelům je stavba bezpečná, projektovaná dle vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
B.2.6) Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Vedle budovy 
budou zhotoveny dvě opěrné zdi pro zvýšení úrovně terénu. Budova je zděná s plochou 
střechou ve třech výškových úrovních. Před budovou na východní straně je navrženo parkoviště 
pro osobní automobily. Vedle budovy na severní straně budou vybudovány tenisové kurty. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pasů C20/25 na které bude vyzděna jedna 
nebo dvě řady vyztuženého a zalitého ztraceného bednění. 
Obvodové nosné konstrukce pod terénem jsou navrženy z vyztuženého a zalitého ztraceného 
bednění betonem C20/25, nad terénem je zdivo vyzděno z keramických cihel tl. 365 mm. Vnitřní 
nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel tl. 300 mm a z železobetonových sloupů a 
průvlaků. 
Stropní konstrukce jsou navrženy z předem předpjatých stropní panelů tl. 265 mm.  
Střecha je navržena plochá o třech výškových úrovních, zateplena polystyrenem, hydroizolaci 
tvoří asfaltové pásy. Střecha nad bazénem je navržena jako kompaktní s tepelnou izolací z 
pěnoskla. 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, z části kde je navržena vertikální 
zahrada je zateplovací systém nekontaktní. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Budou používány typizované prvky. Doložení statického výpočtu.  
 
B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Technická zařízení jsou specifikována v samostatné projektové dokumentaci. 
 
B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení 
 
Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
------ 
 
b) energetická náročnost stavby 
Byl posouzen pouze energetický štítek obálky budovy. Objekt je zatříděn v kategorii B - 
úsporný. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 
 
B.2.10)Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Parametry stavby jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení odpadů apod. 
jsou dodrženy. Větrání a vytápění bude zajištěno vzduchotechnickými jednotkami. Dešťové 
vody z parkoviště jsou svedené přes odlučovač ropných látek. 
Ostatní požadavky na pracovní a komunální prostředí budou stanoveny provozovatelem. 
Skladovaný komunální odpad bude pravidelně odvážen dle plánu svozu. 
 
B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů s vložkou z polyesterové rohože a skleněné 
tkaniny. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor 
objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu 
nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatřeni. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojovací místa technické infrastruktury budou popsány v samostatné příloze TZB. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou popsány v samostatné příloze TZB. 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
Ze stávající místní komunikace bude zhotoven sjezd k technologickému zázemí stavby. Dále 
budou napojena dvě parkoviště, jedno před hlavním vstupem do objektu obsluhované vjezdem 
šířky 7,0 m a druhé podél komunikace. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Lokalita je obslužná místními komunikacemi, jak od jihozápadu ulicí Javornickou, tak i ze 
severozápadu ulicí U stadionu.  
 
c) Doprava v klidu 
 
Na parkovišti na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů pro návštěvníky 
areálu. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
Terén v místě parkoviště bude zvednutý do nové úrovně s tím, že bude zajištěno odvodnění 
povrchových vod od budovy. Budova bude směrem do volného prostranství lemována 
okapovým chodníčkem .  
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Na osázení vertikální zahrady budou použity rostliny vhodného druhu a velikosti. Volné plochy 
pozemku budou zatravněny.  
 
c) Biotechnická opatření 
 
Ozeleněním (zatravněním) ploch je zabráněno erozi půdy z nezpevněných ploch. 
 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Používáním stavby nevznikají žádné škodlivé látky, které by negativně ovlivňovaly životní 
prostředí. Ke znečištění ovzduší a nadměrnému hluku z provozu objektu nedochází. Odpadní 
vody jsou odvedeny do jednotné kanalizační soustavy, dešťové vody ze střechy jsou využívány 
na splachování a zavlažování vertikální zahrady, dešťové vody z parkoviště jsou odváděn přes 
odlučovač ropných látek do kanalizační soustavy. Odpady z provozu objektu budou vyváženy 
dle plánu svozu. Půda v okolí objektu není nijak degradována. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

 
Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se 
nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění ochrany obyvatelstva. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude řešena z 
přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby zahájení 
stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, 
pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda 
dovážena v cisterně. 
Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné 
plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných osob. 
 
b)  Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště v rozsahu zděné stavby je řešeno příčným liniovým odvodňovacím 
žlabem s napojením na plánovanou kanalizaci. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro přístup na staveniště bude sloužit stávající příjezdová cesta. Pokud do  doby zahájení 
stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, 
pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda 
dovážena v cisterně. Napojení na distribuční síť NN se předpokládá z podzemního vedení do 
staveništního rozvaděče. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod 
a kanalizaci zhruba ve stejném místě. 
 
d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku 
a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 
88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, 
technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost 
vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 
Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. 
Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
V rámci zařízení staveniště budou vymezeny plochy pro trvalé umístění stavebních buněk - 
šatna pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC, sklady přístrojů, nářadí, 
drobného materiálu apod.. Počet jednotlivých stavebních buněk určí zhotovitel dle svých potřeb, 
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objednatel je oprávněn požadovat zajištění kanceláře pro osoby vykonávající technický a 
autorský dozor a pro jednání účastníků výstavby (kontrolní dny apod.). 
Dále budou vymezeny prostory pro skladování stavebního materiálu a suti. Tyto prostory budou 
oploceny, aby se zamezilo odcizení a neoprávněnému vstupu. Rozsah a umístění prostorů 
bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem před zahájením stavby. 
Rozsah staveniště bude na ploše pozemků investora. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 
Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou 
odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené 
ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. 
Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných 
odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci 
výfukových plynů z dopravy. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 
Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V místě stavby budou zřízeny lokální mezideponie pro 
ornici a odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. 
Přebytečná zemina bude odvezena na předem dohodnuté místo. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), odpadni 
stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot 
z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se 
vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní 
materiály. 
Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – pro 
skladovaní na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, 
která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. 
Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude 
smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou 
shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. 
Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na 
skládku odpadů. 
Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě 
bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní 
prostředí je posuzován dle zák. č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.. 
Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k 
poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a 
ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. 
Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb.. Řešené území nepatří 
do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 
1, které znečišťují ovzduší. 
Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku 
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s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a 
omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s 
elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na 
ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby 
nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 
Bq/kg. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou 
páskou se zákazem vstupu na staveniště. 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky 
musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich 
poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. 
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a 
vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další 
navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s 
jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je 
nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska 
bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat 
platným normám. 
Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a 
pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny 
bezpečnostní značky, značení a signály. 
Posouzení pot řeby koordinátora BOZP - informace ve vazb ě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
– Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 

zákona č.309/2006 Sb. 
– Na stavbě nebudou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), výška 

stavby 8,46 m. 
– Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá 

překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP. 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný popis postupu výstavby: 
- stržení ornice v rozsahu stavby 
- hrubé terénní úpravy 
- přípojné body na stávající inženýrské sítě 
- hrubá stavba 
- vnitřní instalace a přípojky 
- úpravy povrchů 
- terénní úpravy 
- zpevněné plochy 
- vegetační úpravy 
- kolaudace objektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Sportovní centrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a)TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Bc. Tomáš Kalous 
 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 



21 
 

D.1.1.a.1 Účel objektu 
 
Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a 
přilehlého okolí. V objektu se nachází fitcentrum s malým sportovním sálem, malý bar, squash a 
prostory wallness s bazénem, výřivkou a saunou. Venku vedle objektu se nachází tenisové 
kurty s cvičnou stěnou.  
 
 
D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funk čního a dispozi čního řešení 
 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Provoz 
sportovního centra je rozdělen do dvou podlaží. V přízemí se nachází technické zázemí 
objektu, jako technická místnost bazénu přístupná samostatným vchodem a garážovými vraty, 
vzduchotechnika, kotelna a technická místnost. Dále je zde umístěn provoz wellness centra s 
bazénem, výřivkou, minibarem, saunou, šatnami s hygienickým zařízením, wc pro personál, 
úklidová místnost, sklady čistého a špinavého prádla, sklad a místnost pro masáže. V další 
části přízemí se nachází squashové kurty, šatny s hygienickým zařízením a sklad. Odtud je 
možný vstup na venkovní tenisové kurty. V 2NP se nachází posilovna, spinning, malý sportovní 
sál, šatny s hygienickým zařízením, zázemí pro zaměstnance, tj. kanceláře, denní místnost, 
šatna, sprcha a  wc. Dále je zde recepce s příručním skladem a malou prodejnou, wc, úklidová 
místnost a provoz baru. Z baru je možný přístup na venkovní terasu a vyhlídkovou plošinu. Pro 
komunikaci mezi podlažími slouží schodiště s výtahovou plošinou. Hlavní vstup je orientován na 
severovýchod. 
 
 
D.1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, orientace, osv ětlení 

oslun ění 
 
- zastavěná plocha     1 195,30 m2 
- obestavěný prostor     8 277,60 m3 
- užitná plocha     1 691,90 m2 
- plocha parcel 920/51 a 920/52   12 160 m2 
 
- počet zaměstnanců     5 
- maximální kapacity návštěvníků   130/hodinu 
       650/den 
 
- počet parkovacích míst    29 
- orientace ke světovým stranám   Vstup do objektu od SV  
 
 
D.1.1.a.4 Technické a konstruk ční řešení   
 
Na stavbu je využita tradiční technologie. Objekt je založen na ŽB základové pasy a patky. 
Zdivo v části kontaktu se zeminou je tvořeno armovanými bednícími tvarovkami tl. 300 mm se 
zálivkovým betonem. Toto zdivo bude zatepleno polystyrenem XPS tl. 140 mm. Pro ostatní 
obvodové zdivo byly použity cihelné bloky Porotherm 36,5 P+D z části zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem s vláknitou izolací tl. 140 mm, z části provětrávanou fasádou s 
vertikální zahradou s vláknitou izolací tl. 140 mm. Vnitřní nosný systém tvoří cihelné bloky 
Porotherm 30 P+D a ŽB sloupy s průvlaky. Nosná část stropní a střešní konstrukce je navržena 
z betonových předpjatých stropních panelů Spiroll. Schodiště je železobetonové, vnitřní příčky 
budou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 11,5. Výplně otvorů tvoří plastová okna a 
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dveře s izolačním dvojsklem, v prostoru wellness je navržena prosklená stěna s hliníkovou 
nosnou konstrukcí. 
 
 
D.1.1.a.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
 
- podlaha na zemině keram. dlažba   U = 0,210 W/m2K 
- podlaha na zemině - tech. místnosti  U = 0,710 W/m2K 
- podlaha na zemině - PVC    U = 0,280 W/m2K 
- podlaha na zemině - squash   U = 0,460 W/m2K 
- suterénní stěna     U = 0,240 W/m2K 
- obvodová stěna     U = 0,170 W/m2K 
- obvodová stěna - provět. fasáda   U = 0,210 W/m2K 
- střecha bazénu     U = 0,100 W/m2K 
- střecha      U = 0,100 W/m2K 
- prosklená stěna bazénu    U = 0,800 W/m2K 
- okna       U = 1,200 W/m2K 
- dveře       U = 1,400 W/m2K 
- garážová vrata     U = 1,220 W/m2K 
 
 
D.1.1.a.6 Založení objektu  
 
Objekt je založen na základové pasy a patky. 
 
 
D.1.1.a.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní pr ost ředí 
 
Používáním stavby nevznikají žádné škodlivé látky, které by negativně ovlivňovaly životní 
prostředí. Ke znečištění ovzduší a nadměrnému hluku z provozu objektu nedochází. Odpadní 
vody jsou odvedeny do jednotné kanalizační soustavy, dešťové vody ze střechy jsou využívány 
na splachování a zavlažování vertikální zahrady, dešťové vody z parkoviště jsou odváděn přes 
odlučovač ropných látek do kanalizační soustavy. Odpady z provozu objektu budou vyváženy 
dle plánu svozu. Půda v okolí objektu není nijak degradována. 
 
 
D.1.1.a.8 Dopravní řešení 
 
Ze stávající místní komunikace (ulice Javornická) bude zhotoven sjezd k technologickému 
zázemí stavby. Dále budou napojena dvě parkoviště, jedno před hlavním vstupem do objektu 
obsluhované vjezdem šířky 7,0 m a druhé podél komunikace. 
 
 
D.1.1.a.9 Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů s vložkou z polyesterové rohože a skleněné 
tkaniny. 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor 
objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu 
nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatřeni. 
 
 
D.1.1.a.10 Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
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D.1.1.b.1 Stavební konstrukce 
 
Základní výšková úroveň – úroveň podlahy  1NP. 
 
Výkopy 
 
Výkopy budou prováděny jako výkopové jámy pro první nadzemní podlaží, tenisové kurty a dále 
jako jednotlivé figury pro plošné základové konstrukce. Práce budou prováděny v písčitých 
jílech a opukách proměnlivé kvality. Povrchové figury v písčitých jílech tř. těžitelnosti 3, 
výkopové jámy v opukách puklinatých s deskovitou odlučností - tř. těžitelnosti 4-5 - viz. 
geologický průzkum. 
Dna jednotlivých figur bude nutné ručně dočistit. Pukliny a výlomky budou zaplombovány 
betonovou směsí, do puklin budou zavedeny drenážní hadice pro odvod puklinové vody - viz 
hydrogeologický průzkum. 
Svahování stěn jámy bude 1:0,25.  
Opukový výkopek s příměsí štěrkopísku bude použit, po odsouhlasení geologem, pro obsypy 
suterénu a základových figur. 
Podsypy pod bazény, základy a pokladní betony - hutněné zemní těleso, bude provedeno z 
hutněného štěrkopísku - hutnění po vrstvách s ohledem na uložení nerezového 
technologického potrubí. Plošné podsypy nudou hutněny po vrstvách tloušťky nejvíce 0,25 m. 
Z důvodu prací v nepropustném podloží budou stavební jámy odvodněny do kanalizace, voda z 
jednotlivých výkopových figur bude odčerpána do kanalizace.  
 
 
Drenáže 
 
Po obvodě objektu bude základová spára odvodněna flexibilní perforovanou hadicí. Ta bude 
obsypána propustným materiálem a opatřena bandáží z filtrační geotextilie. 
Drenáže budou na trase a v nárožích osazeny revizními šachtami a potrubí bude zaústěno do 
retenční nádrže. 
Skutečná kapacita odtoku drenáží bude určena geologem po odtěžení zeminy. 
 
 
Základy 
 
Objekt bude založen na plošných základech - základové pasy a patky z betonu C20/25. Na 
pasy z prostého betonu bude vyzděna jedna nebo dvě řady ztraceného bednění vyztuženého 
vodorovnou a svislou výztuží a vylitého betonem C20/25. Šířka pasů je 600 a 800 mm s 
hloubku dle projektové dokumentace. Podklad pod tělesa bazénů a nádrží musí být dostatečně 
nosný, bez předpokladu deformací. Součástí základových konstrukcí je vyztužený podkladní 
beton tl. 150 mm vyztužena betonářskou sítí. Druh a dimenzi výztuží určí statik. 
Před betonáží základových pasů je nutné dočistit základovou spáru od horninového spadu a 
uvolněných částí základové spáry. V základových konstrukcích budou vyznačeny prostupy pro 
jednotlivé rozvody médií - zejména prostupy kanalizace. 
Před prováděním základových konstrukcí budou položeny do výkopů zemnící pásky 
hromosvodu, které budou sesvorkovány a zabetonovány. 
 
 
Provedení vyztuženého podkladního betonu 
 
Z důvodu zajištění kvalitní protiradonové a hydroizolační izolace byly navrženy jako podklad pro 
tuto vrstvu podkladní betony v tl. 150 mm vyztužené betonářskou sítí. Síť bude uložena nad 
základy ve spodní třetině tl. v pruhu 1m od hrany základu, v polích v horní třetině tloušťky.   
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Položení ležaté kanalizace 
 
Způsob položení kanalizace a provedení zásypů ležatých kanalizačních svodů je popsán v 
oddíle ZTI. 
Jednotlivé prostupy svislých a vodorovných rozvodů EL a ZTI - ocelové chráničky je nutné 
nasadit na prostupující těleso při montáži, před betonáží podkladních betonů. 
 
 
Vnitřní revizní šachta 
 
Pro kontrolu a čištění kanalizačního potrubí je v prostoru technické místnosti bazénu navržena 
revizní šachta z monolitického betonu jako součást armovaných podkladních betonů. Tato 
konstrukce je nutná z důvodu protiradonových opatření. Hydroizolace proti vodě bude 
provedena z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Šachta bude zakryta samootevíracím 
poklopem ze slzičkového pozink. plechu. 
 
 
Protiradonová opatření 
 
Průzkum výskytu radonu v půdním vzduchu zařadil území do oblasti se středním rizikem 
pronikání radonu z podloží do objektu. 
Na základě tohoto výsledku není nutné provádět speciální úpravy konstrukcí, je však nutné 
provést plynotěsnou souvislou membránu s plynotěsnými prostupy jednotlivých médií. 
Navržené vyztužené podkladní betony a izolace proti vodě v suterénu na svislých i vodorovných 
plochách jsou dostatečnou bariérou proti pronikání radonu z podloží do konstrukcí i při možném 
zvýšení koncentrace radonu vlivem zastavění volné plochy. Izolační membránu bude tvořit 
hydroizolační souvrství z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny 
tl. 4 mm a z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z polyesterové rohože tl. 4 mm. 
 
 
Vodotěsné izolace objektu 
 
Svislé a vodorovné hydroizolace budou provedeny z hydroizolační souvrství z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm a z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z polyesterové rohože tl. 4 mm. 
Součástí provádění hydroizolací jsou izolace prostupů potrubí ve svislé a vodorovné poloze. 
Svislé prostupy v podkladním betonu a vodorovné prostupy do šachty ZTI budou izolovány 
pomocí PVC chrániček s pevnou přírubou pro kotvení hydroizolací z asfaltových pásů. 
Hydroizolace podkladních betonů v bazénové hale bude provedena asfalt. pásem s přechodem 
na svislé a vodorovné části bazénových van natavením na nerez izolační obruby, Izolační 
obruby budou opatřeny asfaltovým nátěrem COMBIFLEX C2. 
Dalšími hydroizolacemi aplikované na konstrukce jsou nátěrové hydroizolace prováděné pod 
dlažbami na podlahách a na stěnách. Jedná se o prostory sprch, toalet, sauny a bazénové haly. 
Navrhujeme stěrkové elastické izolace a nátěry na vodorovné a svislé plochy v mokrých a 
vlhkých provozech, kompatibilní s doprovodným programem vyrovnávacích stěrek, těsnící 
technicky dilatačních spár, lepících a spárovacích hmot, tekutých manžet, těsnících tmelů atd.. 
Úprava podkladních vrstev a technické postupy nanášení viz technické firemní listy. Veškeré 
svislé a vodorovné rohy a kouty budou ošetřeny příslušnými výztužnými páskami a tkaninami. 
Aplikace bude provedena podle realizační dokumentace dodavatele stavební chemie. 
Všechny svislé a vodorovné kouty budu vyztuženy výztužnou páskou, taktéž přechody přes 
dilatace budou vyztuženy výztužnou páskou. Pod nátěrové hydroizolace je nutné řádně připravit 
povrch betonů - pro izolace proti vlhkosti použít penetraci, pokud dodavatel výrobku doporučuje.  
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Hydroizolace pod dlažby budou prováděny taktéž z flexibilní hydroizolační stěrky na ošetřený 
povrch finálních betonových povrchů a budu propojeny flexi páskami s hydroizolacemi soklů a 
zídek. 
Zdravotní instalace budou vedeny v násypech pod vyztuženými podkladními betony, prostupy je 
nutno plynotěsně utěsnit. Ležaté svody doporučujeme provést z materiálu pro minimální sklon 
potrubí - houževnaté plasty. 
Podlahové vpusti budou v objektu použity s hydroizolačními límci pro plastové a živičné izolace. 
V přízemí na terénu v mokrých provozech budou použity vpustě s dvojitou manžetou - do hlavní 
asfaltové hydroizolace a do stěrkové izolace pod dlažbou. V 2NP budou použity vpusti pouze s 
manžetou do stěrkové izolace pod dlažbu. 
 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové konstrukce přilehlé k terénu jsou navrženy z prvků ztraceného bednění tl. 300mm 
vyztuženého vodorovnou a svislou výztuží zalitého betonem.  
Ostatní obvodové konstrukce budou provedeny z keramických tepelněizolačních bloků 
POROTHERM 36,5 P+D a jejich doplňků na zdící maltu BAUMIT MM 50. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 P+D a jejich doplňků na zdící maltu 
BAUMIT MM 50.  
V nosných stěnách tloušťky 0,30 a 0,365 m je možné provést pouze mělké svislé drážky pro 
rozvod elektroinstalací. S prováděním drážek pro jiné instalace se v těchto stěnách nepočítá. 
V objektu jsou navrženy prutové konstrukce - ŽB sloupy a průvlaky - viz příloha BZK. 
V bazénové hale a odpočívárně sauny je navržena prosklená stěna s ocelovou nosnou 
konstrukcí. Ocelová nosná konstrukce bude specifikována v příloze statiky. 
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Překlady v nosných stěnách jsou navrženy jako železobetonové (viz příloha BZK) a z 
keramických překladů POROTHERM překlad 7. 
Stropní konstrukce jsou navrženy z předem předpjatých stropních panelů SPIROL tl. 
265 mm - typizace dle výkresové dokumentace a statického výpočtu. Pod úrovní stropní 
konstrukce bude vyhotoven pozední věnec na který budou panely pokládány. Panely 
budou kladeny do lože z MC 10 tl. 10 mm. S panely bude manipulováno a budou 
pokládány dle pravidel výrobce. 
 
 
Schodiště 
 
Hlavní schodiště je navrženo z vyztuženého monolitického betonu (viz příloha BZK), 
nabetonované stupně budou potaženy povlakovou PVC krytinou. 
Únikové schodiště je navrženo ocelové, stupně a podesty jsou navrženy z pororoštů. 
 
 
Střešní konstrukce 
 
Na objektu jsou navrženy jednoplášťové střešní konstrukce. 
Nad bazénovou halou je navržena kompaktní střecha. Na stropní konstrukci ze stropních 
panelů SPIROL bude zhotovena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu 
GLASTEK AL 25 STICKER tl. 2,6 mm. Tepelně izolační a spádovou vrstvu tvoří pěnosklo 
FOAMGLAS T4 ve spádu 2,2 %, lepené horkým asfaltem. Hydroizolační vrstvu tvoří souvrství z 
SBS modifikovaných asfaltových pásů, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm a ELASTEK 
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50 GARDEN tl. 5 mm. Na hydroizolaci je navržena drenážní a filtrační vrstva z PETEXDRENU 
900+300 s nakašírovanou geotextilií. Stabilizační vrstvu tvoří praný kačírek f16/32 min. tl. 100 
mm. 
Na ostatní střešní konstrukce je navržena jednoplášťová konstrukce. Parozábrana je navržena 
z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK AL 25 STICKER tl. 2,6 mm. Spádová a 
tepelně izolační vrstva je navržena ze spádových klínů z polystyrenu EPS 100 S, ve spádu 3%. 
Další tepelněizolační vrstvu tvoří polystyren EPS 200 S tl. 160 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří 
souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4mm a 
ELASTEK 50 GARDEN tl. 5 mm. Na hydroizolaci je navržena drenážní a filtrační vrstva z 
PETEXDRENU 900+300 s nakašírovanou geotextilií. Stabilizační vrstvu tvoří praný kačírek 
f16/32 min. tl. 100 mm. 
 
 
Vnitřní dělící konstrukce 
 
Vnitřní konstrukce jsou navrženy z dutinových cihel POROTHERM 11,5 P+D a jako prosklené 
stěny.  
Instalační šachty jsou zhotoveny z cihel POROTHERM 8 P+D, instalační předstěny jsou 
zhotoveny ze sádrokartonových konstrukcí. 
 
 
Výtahy 
 
Pro vertikální dopravu tělesně postižených osob je v zrcadle schodiště instalována výtahová 
zdviž. Nosnou konstrukci tvoří nerezové tyčové prvky, přikotvené k ŽB stěně, s bezpečnostním 
zasklením. Pod výtahem je navržena malá prohlubeň - dojezd zdviže. 
 
 
Bazénové vany 
 
Vlastní bazénové vany jsou navrženy z nerezového plechu, osazené na plošných deskových 
základech. Po montáži vany budou na přepadový kanálek bazénu a výřivky navařeny roznášecí 
plechy s ocelovými sloupky, který bude vynášet betonovou desku podlahy nad revizním 
kanálem (viz detail A). Po montáži ochlazovacího bazénu bude nerezová vana obsypána 
hutněným zásypem a přepadový žlábek je obetonovaný tak, aby bylo docíleno propojení 
obetonávek s podkladním betonem. 
 
 
Úpravy povrchů 
 
Podlahové konstrukce 
Povrchy podlah budou navrženy podle účelu jednotlivých místností, jedná se o zátěžové PVC, 
dlažby, sportovní podlahy Duraflex, dřevěné palubky, v účelových místnostech budou navrženy 
cementové potěry s epoxidovými nátěry nebo stěrkami podle zatížení podlah provozem. 
Epoxidové úpravy povrchů podlah budou splňovat hodnoty protismykového tření pro daný 
provoz - technologie - smyk za sucha. Speciální úpravu bude vyžadovat povrch na bazénovém 
ochozu, provozu sauny a prostorách sprch a WC - pohyb na boso na vlhkém a mokrém povrchu 
- protiskluzná dlažba. Zde budou použity dlažby s příslušnou protiskluzovou úpravou povrchu. 
V bazénové hale, provozu sauny, sprchách a WC je součástí podlahového souvrství 
hydroizolace proti pronikání vody do podlahového topení - stěrková hydroizolace s vyztužením 
ve fabiónech a dilatacích, s napojením na stěnové izolace pod obklady. 
Dlažby budou lepeny flexibilními tmely určenými pro pokládku dlažby na plochy s podlahovým 
topením - nutné dilatace podlahových souvrství. 
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Podlahová souvrství bude po obvodu stěn dilatována vloženým pružným materiálem - 
MIRELON v tl. 8 mm. V místě podlahového topení budou podkladní betony dilatovány podle 
jednotlivých polí podlahového vytápění. V ploše položené dlažby budou navržené dilatace 
prokresleny až do spárořezu dlažby. 
Hydroizolace podlah bude vytažena min. 300 mm na stěny a spojena s hydroizolací, případně 
parotěsným nátěrem stěn. Pro zajištění rovného povrchu podkladních vrstev doporučujeme 
použít vyrovnávací stěrky. Podkladní betonové vrstvy budou broušeny a penetrovány 
příslušnými penetračními nátěry. 
Spádování roznášecích betonových mazanin pod dlažby bude provedeno v minimálním sklonu 
0,5%, maximální sklon 2,0%. Výška všech vodorovných hran jednotlivých ker podlahového 
topení byla zachována +-0,000, podlahové vpusti jsou osazeny na kótě -0,015 a 0,020. 
 
Stěnové konstrukce 
Úpravy povrchů stěn jsou navrhovány v běžném prostředí v klasickém provedení - 
vápenocementové omítky, obklady keramické, malby a nátěry v běžném provedení PRIMALEX 
nebo REMAL. V mokrých a vlhkých provozech (sprchy, WC) jsou navrženy obklady stěn s 
hydroizolačními stěrkami a nátěry pod obkladem, napojenými na hydroizolace podlah. Nad 
obklady budou provedené parotěsné stěrky DAKFILL FRIGO, nebo parotěsné nátěry 
vodovzdornými barvami MURFILL. Ve vlhkých prostorech (šatny, odpočívárny) jsou navrženy 
pouze parotěsné a vodovzdorné barvy MURFILL. 
Na části venkovní fasády je navržena vertikální zahrada. Obvodová stěna bude zateplena 
vláknitou izolací ISOVER FASSIL tl. 140 mm. Nosná konstrukce fasády bude provedena z 
hliníkového fasádního systému VARIO. Na nosnou konstrukci budou přinýtovány roznášecí 
desky AQUAPANEL tl. 12,5 mm, na které bude připevněna fóliová parozábrana a dvě vrstvy 
netkané textilie ARTEMA. Mezi vrstvami textilie bude připevněno zavlažovací potrubí. Do 
vyřezaných kapes budou osazeny rostliny, dle návrhu dodavatelské firmy. 
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou v mokrých provozech opatřeny parotěsnou stěrkou a ve vlhkých 
provozech parotěsným nátěrem přímo na beton stropní konstrukce nad podhledy. 
 
Skladby podhledových konstrukcí 
Podhledové konstrukce budou prováděny s akustickou a estetickou funkcí. V mokrých 
provozech budou podhledy provedeny z aquadesek, ve vlhkých provozech (šatny) budou 
podhledy provedeny z SDK do vlhka (zelený SDK), v suchých provozech budou podhledy z 
klasik SDK desek. Podhledové konstrukce v mokrých provozech musí být provětrávány aby se 
zabránilo kondenzaci vodních par nad podhledem. 
 
 
Vnější výplně otvorů, prosklené stěny 
 
Výplně otvorů budou navrženy v souladu s celkovou architektonickou a technickou koncepcí 
objektu. Okna v obvodovým plášti budou navržena plastová pětikomorová, s tepelně izolačním 
sklem a polohovým kováním vyrobená na zakázku podle tvarových nákresů projektanta. 
Prosklené stěny bazénových hal jsou navrženy z hliníkových tepelněizolačních profilů šíře 60 
mm, zaskleny tepelněizolačními dvojskly s tlumením slunečních, tepelných a světelných zisků. 
Hliníkový plášť bude samonosný osazený na základové pasy a polohově kotvený k ocelové 
konstrukci haly. Spodní tabule skel budou do interiéru lepená, do exteriéru kalená - 
bezpečnostní požadavky proti rozbití a zranění. 
Klempířské konstrukce 
 
Oplechování objektu je navrženo z poplastovaného plechu LINDAB, šedé barvy. Součástí 
klempířských výrobků jsou parapetní oplechování, oplechování částí svislých stěn a přístřešku 
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nad hlavním vchodem. Dlouhé liniové prvky - oplechován atik bude dilatováno stojatými 
stykovými drážkami podle katalogu dodavatele materiálu. 
 
 
Zámečnické konstrukce 
 
Zámečnické konstrukce budou navrhovány typové i atypické z ocelových dostupných prvků - 
zárubně, zábradlí, žebříky, schodiště, kotevní prvky atd. Zámečnické konstrukce a prvky budou 
natírány základovou barvou s vrchním emailem, nebo opatřeny ušlechtilými akrylátovými nebo 
práškovými vypalovacími barvami. Zárubně do vlhkých a mokrých provozů, pororoštové 
konstrukce a poklop šachty budou žárově zivkovány. V bazénové hale a vlhkých a mokrých 
provozech budou konstrukce z nerezové ocely s odolností proti chlorovému aerosolu. 
 
 
Prvky z prefa dílů 
 
Stropní konstrukce jsou navrženy z předem předpjatých stropních panelů SPIROL. Dále budou 
použity desky PZD pro překlenutí nik pro hydranty a překlenutí prostupů VZT. 
 
 
Nátěry 
 
Ocelové konstrukce budou natírány základovou barvou v jedné nebo ve dvou vrstvách + vrchní 
nátěr v jedné nebo ve dvou vrstvách podle kvality nátěrových hmot. Ve vlhkých a mokrých 
prostorech budou mít nátěry antikorozní účinek. 
Truhlářské výrobky budou dodávány včetně základních nátěrů, finální úpravy budou provedeny 
vrchními emaily, nebo akrylátovými barvami. Ve vlhkých provozech budou provedeny nátěry 
konstrukcí polyuretanovými barvami. 
Nátěry vnitřních stěn - v suchých provozech budou použity nátěry v běžném provedení 
PRIMALEX  nebo REMAL, ve vlhkých a mokrých provozech jsou navrženy parotěsné stěrky 
DAKFILL FRIGO a vodovzdorné barvy MURFILL. 
Části venkovních omítek budou natírány silikonovými barvami podle předložené barevnosti. 
 
 
Závěr 
 
Návrh objektu splňuje technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Pro dosažení navrhovaných hodnot je nutné dodržet výše uvedené 
skladby konstrukcí a technologií. Veškeré změny a dodatky prováděné v dokumentaci je nutné 
konzultovat s projektantem. 
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Závěr 

Výsledná diplomová práce splňuje stanovené zadání a cíle. Díky této práci jsem se 
zdokonalil v projektování, rozšířil jsem si obzor v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí. 

Diplomová práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby 
dle platných norem, předpisů a vyhlášek České republiky. Výstupem diplomové práce je tedy 
projektová dokumentace pro stavbu sportovního centra v Rychnově nad Kněžnou, a to 
výkresová dokumentace včetně textových částí, výpočtů, výpisů skladeb a materiálů, tepelně 
technického posouzení, požárně bezpečnostního řešení a vypracovaných specializací 
betonových konstrukcí a zdravotechniky. 
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Seznam použitých zdroj ů 

ČSN, EN: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 PBS – Obsazení budovy osobami 
ČSN 73 0873 PBS – Zásobení požární vodou 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

Právní p ředpisy: 

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. 62., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška 238/2011 Sb. O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 
hygienické limity 
Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

Webové stránky: 

http://www.wienerberger.cz/ 
http://www.knauf.cz/ 
http://www.baumit.cz/ 
http://www.vekra.cz/ 
http://www.trido.cz/ 
http://www.lindab.com 
http://www.best.info/ 
http://www.isover.cz/ 
http://www.juta.cz/ 
http://www.topwet.cz/ 
http://www.reynaers.com/ 
http://www.dektrade.cz/ 
http://www.etanco.cz/ 
http://www.rako.cz 
http://www.soudal.cz 
http://www.msv-vytahy.cz/ 
http://www.prefa.cz/ 
http://www.primalex.cz/ 
http://www.iltegro.cz/ 
http://www.db-jimky.cz/ 
http://www.artemas.cz/ 
http://www.foamglas.cz/ 
http://www.schiedel.cz 
http://www.aco.cz/ 

http://www.in-tec.cz/ 
http://www.gapa.cz/ 
http://www.sportovni-stavby.cz/ 
http://www.tzb-info.cz/ 
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 

ŽB železobeton 
P.P. pozemková parcela 
HI hydroizolace 
TI tepelná izolace 
PÚ požární úsek 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
XPS extrudovaný polystyrén 
EPS expandovaný polystyren 
K.Ú. katastrální úřad 
PT původní terén 
UT upravený terén 
R.Š. revizní šachta (koordinační situace) 
R.Š. rozvinutá šířka (výpis klempířských prvků) 
KCE konstrukce 
EL sloupek elektro přípojky 
HUP hlavní uzávěr plynu 
RET retenční nádrž 
ORL odlučovač ropných látek 
VŠ vodoměrná šachta 
UV uliční vpust 
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