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Abstrakt 
   
Diplomová práce se zabývá návrhem krytého plaveckého bazénu v katastru obce Brno. Práce 
obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení 
detailů ve 2D teplotním poli, požárně technickou zprávu, statický výpočet dřevěných konstrukcí. 
Projekt řeší objekt veřejné plovárny – plavecký bazén délky 25 m dětský bazén, rekreační bazén, 
vířivku a saunovou část se třemi saunami.  
Navržený objekt má dvě nadzemní a 1 podzemní podlaží o rozměrech 70,2 x 33,5 m. Zastavěná 
plocha objektu je 2 352 m2. Plochá střecha s kompaktní skladbou s pěnovým sklem. Střechu 
nesou dřevěné lepené lamelové vazníky. Diplomová práce může sloužit jako podklad pro 
stavební řízení. 
 
 
Abstract 
  
The thesis deals with the design of the indoor swimming pool located in the municipal land 
registry of the city of Brno. The thesis contains design documentation, technical report, thermal 
technical appraisal, details of 2D technical field, fire technical report, structural analysis of 
timber structures. This project is aimed at building public swimming pool – swimming pool 
whose lenght is 25 meters, children´s pool, relaxation pool, whirlpool and the sauna area which 
consists of three saunas. The proposed project has two floors and one basement with dimensions 
of 70,2 x 33,5 m. The build-up area is 2352m2 . Flat roof with compact structure with a foam 
glass. The roof carry wooden glulam beams. The thesis can be used as a basis of the building 
procedure. 
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Úvod 
 
 Cílem závěrečné práce při magisterském studiu je návrh krytého bazénu pro širokou 
veřejnost. Objekt krytého bazénu se bude nacházet v katastru města Brna. Práce bude obsahovat 
projektovou dokumentaci – studii, prováděcí výkresovou dokumentaci, technickou zprávu, 
tepelně technické posouzení, požárně technickou zprávu. Objekt bude obsahovat dvě nadzemní 
podlaží a jedno pozemní podlaží  
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Údaje o stavbě 
Název stavby:   Krytý bazén 
Stupeň PD:  DSP 
Číslo parcely:   p. č. 3582/1, 3582/2, 3583/1, 3583/2, 3584/1, 3584/2, 3585/1, 3585/2,     
                                       3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2, 3588/1, 3588/2, 3589/1, 3589/2, 
    3590/1, 3590/2 
 
Katastrální území:  Brno - Pisárky 
Obec:    Brno 
Stavební úřad:  Brno 
Účel stavby:   Občanská vybavenost  

        Charakter stavby:        Novostavba  
 
Způsob provedení: Dodavatelsky 
Dotčené pozemky: p.č. 192, 3425/1, 3425/2, 185 
Údaje o stavebníkovi 
Stavebník/ žadatel: Město Brno 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:  Bc. Jiří Vašíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
V rámci diplomové práce je projekt řešen a neexistující vymyšlené parcele, respektivě 
parcelách v katastru městské části Brno Pisárky.  

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a)   Rozsah řešeného území; dosavadní využití a zastavěnost území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Objekt krytého bazénu je navržen na parcelách číslo 3582/1, 3582/2, 3583/1, 3583/2, 3584/1, 
3584/2, 3585/1, 3585/2, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2, 3588/1, 3588/2, 3589/1, 3589/2, 
3590/1, 3590/2 které se nachází  v obci Brno. Jedná se o pozemek na 18-ti parcelách vedle 
stávajícího koupaliště od ulice Sportovní. Pozemek je svažitý na jižní stranu, má tvar 
protáhlého obdélníka (strany cca 59 m a 150 m), celková plocha je dle LV 8536,3 m2. 
Dosavadní využití pozemku bylo lesopark. 
Kratší stranou pozemek přiléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek. 
V místní komunikaci se nachází plynovod, splašková kanalizace, podzemní vedení NN a 
vodovod, ze kterých budou na pozemek stavebníka vysazené odbočky s připojovací šachtou.  
Přístup na pozemek po dobu výstavby  bude z místní komunikace. V době výstavby bude k 
dispozici voda i elektrická energie. 
 

b)   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Dotčené parcely se nenachází v žádné ochranné zóně ani v záplavovém území. Pro účel 
stavby bude druh pozemků změněn na stavební plochy. 
 

c)   Údaje o odtokových poměrech 
Na stavebních parcelách ani nikde v žádném blízkém okolí se nenachází žádné povrchové 
vodní a toky a se oblast nenachází v záplavové zóně. Pomocí geodetického průzkumu bylo 
zjištěna propustná zemina. Hladina spodní vody se nachází přibližně 2 metry pod úrovní 
základové spáry. 
 

d)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Charakter stavby splňuje požadavky územního plánu. 
 
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, a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 

Charakter stavby splňuje požadavky územního plánu. 
 

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena v souladu s příslušnými vyhláškami, z materiálů, které mají řádné atesty. 
Ty budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených zkouškách atd. 
 

 
g)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části 
dokumentace budou v následujících stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy. 
 

h)   Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou nutná žádná úlevová řešení 

 
i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 



 

K projekt krytého bazénu náleží také zhotovení parkoviště pro 45 osobních aut ( 4 místa pro 
ZTP) a 2 stání pro autobusy.   

 
j)   Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Veřejná komunikace na parcele číslo 192 – příjezdová komunikace na staveniště. Sousední 
parcely 3425/1 a 3425/2 využité k možnému skladování stavebního materiálu a zhotovení 
mezideponií vykopané zeminy 
 
 

A. 4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného plaveckého krytého bazénu. Délka bazénu je 
25 m. Objekt má protažený obdélníkový tvar od východu k západu. Na severní straně je 
objekt zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je 
po celé délce bazénové haly prosklená.  
Objekt se dá rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází hlavní vstup, 
zázemí zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je 
občerstvení, obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a kosmetika. Prostřední 
část tvoří především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, 
rekreačním bazénem, dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží 
parní sauna. Na bazénovou halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, 
západní, část tvoří v přízemí technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, 
ve kterém bude finská sauna, bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní 
ochlazovna – terasa, vybavená vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se 
zde bude nacházet odpočívárna a masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. 
V saunovém světě bude též bar. 
Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 
vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 
podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe odděleny konstrukční spárou. 
 
Střecha je navržena plochá sedlovitého tvaru se sklonem 5 %. Střecha je vynášena v 1. a 2. 
části dřevěnými lepenými vazníky a v 3. části ocelovými příhradovými vazníky. 
Jednoplášťová střecha je tvořena pěnosklem a opatřena modifikovanými asfaltovými pásy 
Bitu-Flex. Dále je ve třetí části – saunový svět navržena terasa, která bude sloužit jako 
venkovní ochlazovna. Pochůzí vrstvu terasy budou tvořit WPC desky osazené za 
rektifikačních podložkách.  

 
b)   Účel užívání stavby 

Objekt zapadá do občanské vybavenosti – sportovní a rekreační využití 
 
 
c)   Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena podle standardních statických předpisů a je navržena jako stavbou 
trvalou. Plánovaná životnost stavby je minimálně 50 let. 

 
d)   Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Stavba není vedena jako kulturní památka a nepodléhá žádným ochranným opatření. 
 
e)   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena podle současných a platných vyhlášek a norem. Dle ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov byly navrženy a vyhodnoceny obvodové konstrukce objektu 



 

v programu Teplo 2011, určen energetický štítek budovy v programu Ztráty 2011, a 
zhodnocen detaily v programu Area. Dále byly posouzeny a vyhodnoceny prosklené fasády 
s nosným hliníkovým systémem Heroal u bazénové haly. Fasáda byla hodnocena na hodnotu 
teplotního faktoru pomocí teploty rosného bodu v oblasti distančního rámečku (Chromatech 
Plus). Všechny posudky vyhověly. 
Objekt je navržen jako bezbariérový se sociálními zařízeními pro invalidy. Pro vertikální 
přesun slouží dva výtahy o kabině velikosti 1 100 x 1 400 mm. K navrženému objektu patří 
parkoviště se čtyřmi stání pro osoby ZTP. 
 

f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

V projektu nebyly řešeny žádné požadavky dotčených orgánů 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Ke stavbě se nevztahují žádná úlevová řešení nebo výjimky 
 

h)   Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

Objekt veřejného krytého bazénu je navržen pro kapacitu 500 návštěvníků denně pro 
maximální aktuální kapacitu 180 návštěvníků z toho 30 návštěvníků v saunové části. 
Plánované otevřenost pro veřejnost je zhruba 360 dní v roce (kromě 24.12., 25.12., 1.1. a 
plánovaných dvou technických dnů pro výměnu bazénové vody a servisní kontrolu bazénové 
technologie.  
Zastavěná plocha objektu - 2 352 m2 
Obestavěný prostor - 25 872 m3 
Užitná plocha – 5 165 m2  
Zpevněný povrch (parkoviště a obslužná cesta) = 2 150 m2 
 
Objekt obsahuje bazénovou halu o rozměrech 40 x 18 m kde se nachází plavecký bazén 
délky 
25 m a rekreační bazén o ploše 47,7 m. Dále vedla bazénové haly je menší dětský bazén o 
rozměrech 6 x 9 m, určený pro výuku plavání a pro děti předškolního věku. Objekt dále 
obsahuje saunovou část, kde jsou navrženy 3 saunové jednotky (finská sauna, turecká sauna a 
bylinková sauna), to vše pro aktuální kapacitu 30 návštěvníků. 
Zaměstnanecká obsluha bazénu je plánovaná na 12 pracovníků rozdělených do dvou 
pracovních směn. 
 

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.) 

Krytý bazén 
Podlahová plocha A = 5 165 
Zpevněný povrch 
Plocha A = 2 150 m2 
Při své charakteru – krytý bazén, je objekt dost náročný na vodu a s tím i její ohřev. Objekt 
bude vytápěn 2 plynovými kotli. Byly navrženy na ploché střeše pomocné fotovoltaické 
panely v počtu 301 kusů o jmenovitém výkonu 270 Wp a jeden panel. Tato fotovoltaická 
elektrárna by měla zajistit během teplejší části roku hlavní zdroj energie a ohřev vody na 
sprchování a ohřev bazénové vody. Dále byly navrženy 2 jednotky pro zpětné získávání tepla 
z odpadní šedé vody, které budou pomáhat předehřívat přívodní studenou vodu do objektu. 
Tento navržený systém by mohl ušetřit 60 – 70 % veškeré energie na ohřev vody v objektu.  



 

Dále je navrženo rekuperační jednotky vzduchotechniky předpokládanou účinností kolem  
80%.  
Při zhotovení energetického štítku, bylo zjištěno že objekt spadá do třídy C – vyhovující. 

Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně 

znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí 

v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány. Výstavba a stavební práce budou 

probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Objektu budou 

skladovány chemikálie pro úpravu bazénové vody. Tyto chemikálie budou skladovány ve 

zvláštních prostorech a jejich skladování bude podřízeno platným vyhláškám a regulím. 

 
 
j)   Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Zahájení stavby: březen 2014 
Ukončení stavby: březen 2016 

 
 
k)   Orientační náklady stavby 

Krytý bazén 
Obestavěný prostor = cca 25 872 m3 
Cena za m3 = 10 000,- Kč/m3  
10 000 x 25 872 = 258 750 000,- Kč 
Zpevněný povrch 
Plocha = 2 150 m2 
Cena za m2 = 2.000,-Kč/m2 
124,54 x 2.000 = 4 300 000,- Kč 
Vedení sítí na parcele  
1 000 000 Kč 
Teréní úpravy 
3 000 000 Kč 
Celková cena stavby: 
258 750 000 + 4 300 000+ 1 000 000 + 3 000 000= 267 050 000,- Kč 

 
Uvedená cena je orientační a slouží pouze pro informaci stavebnímu úřadu. 
 
 
 
A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

- SO 01 – Krytý bazén 
- SO 02 – Obslužná komunikace 
- SO 03 – Parkoviště  
- SO 04 – Vydlážděná plocha před vstupem 
- SO 05 – Schodiště 
- SO 06 – Opěrná zeď z gabionů  
- SO 07 – Chodník 
- SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace  
- SO 09 – Přípojka přípojka podzemního vedení NN 
- SO 10 – Přípojka vodovodu 
- SO 11 – Přípojka plynu 

 
 
 



 

V Brně dne 16. ledna 2014 
 
   
Vypracoval: Bc. Jiří Vašíček  
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pro zamýšlený záměr je staveniště vhodné. Dle urbanistického plánu jsou zde určeny plochy pro 
sport a rekreaci. Pozemek se nenachází v žádné ochranné zóně a předchozí stavba na něm také 
není. Pozemek je svahovaný směrem k jihu a tak je nabízí částečné zapuštění objektu do svahu. 
Základové podmínky jsou příznivé, propustná ulehlá písčitá půda S3. Hladina podzemní vody 
hydrogeologickým průzkumem zjištěná ve hloubce 2 metry pod úrovní základové spáry.  Na 
pozemku se nachází pár vzrostlejších stromů, na které se však nevztahují žádná ochranná 
opatření. Většinu pozemku pokrývají traviny, popřípadně křoviny.  Založení na pozemku je 
určeno jako jednoduché. 
 
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Geologický průzkum jako základovou půdu určil neměnící propustné ulehlé písky S3. 
Hydrogeologický průzkum určil hladinu spodní vody 2 metry pod úrovní plánované základové 
spáry.  Založení na pozemku je určeno jako jednoduché. V lokalitě se nadchází žádné historické 
naleziště. V případě nálezu archeologických památek  budou kontaktovány příslušné památkové 
ústavy. Radonový průzkum provedený firmou Radontest odhalil riziko radonu za střední. 
Oblast byla během II. světové války bombardována, proto musí být zvýšená pozornost při 
výkopových prací při nálezu případných trhavin. 
 
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V místě navrhované stavby se žádná ochranná ani jiná bezpečnostní zóna nenachází. 
V souvislosti s umístěním žádné ochranné pásmo nevzniká. 
  
d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Na samotném pozemku a ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná povrchově tekoucí vody a 
pozemek není ani v žádném záplavovém území.  
V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádné těžební práce a ani zde 
v minulosti nebyla prováděna žádná důlní činnost.  
 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně 

znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí 

stavby. Vznikající odpady budou likvidovány. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby 

omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Objekt nebude zdrojem žádných zdraví 

ani životnímu prostředí škodlivých látek. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba se nachází na zelené louce, takže nebudou prováděny žádné demoliční práce. Na 
pozemku se nachází pár vzrostlejších stromů, které však nepodléhají žádným ochranným 
předpisů a budou pro účel stavby vykáceny.  
 
 
 
g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemek neplní funkci lesa. Z pozemku bude provedena skrývka ornice a odvezena na 
mezideponii k tomu určenou, odkud se bude dál využívat k zušlechťování Brownfieldů. 



 

 
h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno komunikacemi na přilehlé ulice Sportovní. 
K zásobovacímu vchodu k technické části bazénu bude vybudována nová příjezdová 
komunikace tvořená zpevněnou dlážděnou plochou. Pro účely parkování návštěvníků bazénu je 
nevrženo parkoviště se 47 stání. Na parkovišti budou nově vyhrazena 4 parkovací místa pro 
těžce tělesně postižené, a to v rohu parkoviště přiléhajícímu k objektu. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými přípojkami navazujícími na 
stávající sítě, vedoucích v komunikacích přiléhajících k pozemku.  
 
i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými pracemi 
nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související investice. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného plaveckého krytého bazénu. Délka bazénu je 25 

m. Objekt má protažený obdélníkový tvar od východu k západu. Na severní straně je objekt 

zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je po celé 

délce bazénové haly prosklená.  

Objekt se dá rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází hlavní vstup, 

zázemí zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je 

občerstvení, obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a kosmetika. Prostřední 

část tvoří především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, rekreačním 

bazénem, dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží parní sauna. Na 

bazénovou halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, západní, část tvoří 

v přízemí technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, ve kterém bude finská 

sauna, bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní ochlazovna – terasa, 

vybavená vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se zde bude nacházet 

odpočívárna a masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. V saunovém světě bude 

též bar. 

Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 

vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 

podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe odděleny konstrukční spárou. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Situováním a umístěním stavby knihovny jsou splněny všechny požadavky pro územní regulaci 
a zachování urbanisticky závazných principů. Osazením stavby jsou rovněž dodrženy všechny 
obecné požadavky vyplývající z obecných technických požadavků na stavby. Umístění a 
realizace stavby je v souladu s územním plánem a cíly a záměry územního plánování. 
Zastavěná plocha stavby krytého bazénu je celkem  2352 m2, zpevněné plochy tvoří 2 150 m2, 
obestavěný prostor stavby celkem činí 25 872 m3, výška hřebene střechy nad 2NP od úrovně 
podlahy v 1NP je +8,490m. 

 
Veřejný prostor před bazénem je koncipován jako parkoviště s parkovými prvky (lavičky, 
stromky). Bude sloužit pro parkování návštěvníků. Prostor vyplněný velkoformátovou 
betonovou dlažbou světle šedé barvy bude doplněn pásy zatravněné plochy, které budou spolu 
s nově vysazenou zelení (keře a stromy) vytvářet „ostrůvky“ doplněné lavičkami.  

 
b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 



 

Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného plaveckého krytého bazénu. Délka bazénu je 25 

m. Objekt má protažený obdélníkový tvar od východu k západu. Na severní straně je objekt 

zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, jsou ukryty pod terénem . Jižní strana je po celé 

délce bazénové haly prosklená. Objekt se dá rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. 

Zde se nachází vstup do objektu, zázemí zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další 

přidružené provozy jako je občerstvení, obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, 

kadeřnictví a kosmetika. Prostřední část tvoří především bazénová hala s plaveckým bazénem 

délky 25 m a šířky 12,5 m, rekreačním bazénem, dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující 

vířivkou k níž náleží parní sauna. Na bazénovou halu navazují společné šatny se sprchami a 

toaletami. Třetí, západní, část tvoří v přízemí technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP 

saunový svět, ve kterém bude finská sauna, bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny 

navazuje venkovní ochlazovna – terasa, vybavená vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím 

bazénkem. Dále se zde bude nacházet odpočívárna a masérna. Vstup do této části bude přes 

bazénovou halu. V saunovém světě bude též bar. 

Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 

vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 

podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe odděleny konstrukční spárou. 

 
Střecha je navržena plochá sedlovitého tvaru se sklonem 5 %. Střecha je vynášena v 1. a 2. části 
dřevěnými lepenými vazníky a v 3. části ocelovými příhradovými vazníky. Jednoplášťová 
střecha je tvořena pěnosklem a opatřena modifikovanými asfaltovými pásy Bitu-Flex. Dále je ve 
třetí části – saunový svět navržena terasa, která bude sloužit jako venkovní ochlazovna. Pochůzí 
vrstvu terasy budou tvořit WPC desky osazené za rektifikačních podložkách.  
 
Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní patra. Objekt má protažený obdélníkový tvar od 
východu k západu. Na severní straně je objekt zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, 
jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je po celé délce bazénové haly prosklená. Budova se dá 
rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází vstup do objektu, zázemí 
zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je občerstvení, 
obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a manikúra. Prostřední část tvoří 
především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, rekreačním bazénem, 
dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží parní sauna. Na bazénovou 
halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, západní, část tvoří v přízemí 
technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, ve kterém bude finská sauna, 
bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní ochlazovna – terasa, vybavená 
vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se zde bude nacházet odpočívárna a 
masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. V saunovém světě bude též bar. 
Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 

vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 

podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe dilatovány. 

Příjezd na pozemek je řešen z ulice z obousměrné obslužné ulice Sportovní. K objektu též patří 
parkovací plocha se 46ti stáními pro osobní auta a dvěma stáními pro autobusy. 
Únikové cesty z objektu – v celém objektu se nenachází žádná chráněná úniková cesta. Jen 
nechráněné únikové cesty z jednotlivých požárních úseků. Všechny nechráněné únikové cesty 
jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly všem požadavkům při požárně bezpečnostním řešení. 
Fasáda objektu je  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti pro sport a relaxaci. Stavba integruje funkci veřejné 
plovárny s přidruženými službami jako je občerstvení, kadeřnictví a kosmetika, obchod 
s plaveckými potřebami a solná jeskyně.  



 

Tomuto účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby. V navrhované 
stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérová. Na parkovišti jsou 

vyhrazena 4 parkovací místa pro osoby těžce pohybově postižené. Sklony venkovních ploch jsou 

maximálně 5%. Přístup do všech prostorů stavby pro je umožněn po vodorovných komunikacích 

s převýšením max. 20 mm, včetně vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží knihovny jsou 

přístupná pomocí výtahu, který splňuje rozměry pro bezbariérové užívání. Budova je vybavena 

bezbariérovými záchodovými kabinami. 

Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení pro osoby s omezenou schopností 
orientace.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré podlahy v mokrých prostorech musí mít protiskluzný povrch. Na bezpečnost plavců 
dohlíží plavčík ze svého stanoviště. 
Objekt také skladuje různé chemikálie k úpravně vody, především chlor. Proto jeho skladování 
podléhá přísným regulým a vyhláškám omezující případnou havárii a následný únik chloru. 
Skladovací prostory jsou všechny nuceně větrány. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a)  Stavební řešení 
Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní patra. Objekt má protažený obdélníkový tvar od 
východu k západu. Na severní straně je objekt zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, 
jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je po celé délce bazénové haly prosklená. Budova se dá 
rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází vstup do objektu, zázemí 
zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je občerstvení, 
obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a manikúra. Prostřední část tvoří 
především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, rekreačním bazénem, 
dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží parní sauna. Na bazénovou 
halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, západní, část tvoří v přízemí 
technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, ve kterém bude finská sauna, 
bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní ochlazovna – terasa, vybavená 
vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se zde bude nacházet odpočívárna a 
masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. V saunovém světě bude též bar. 

Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu 
vody, vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 
podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe dilatovány. 
Příjezd na pozemek je řešen z ulice z obousměrné obslužné ulice Sportovní. K objektu též patří 
parkovací plocha se 46ti stáními pro osobní auta a dvěma stáními pro autobusy. 
Únikové cesty z objektu – v celém objektu se nenachází žádná chráněná úniková cesta. Jen 
nechráněné únikové cesty z jednotlivých požárních úseků. Všechny nechráněné únikové cesty 
jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly všem požadavkům při požárně bezpečnostním řešení. 
 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
Část A – vstupní objekt se službami v 2.NP 
Svislý nosný systém: 
Podélný stěnový systém, zdivo Heluz P15 30 zděné na cementovou maltu M15 nebo zdivo 
zasypané zeminou – betonové tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy ocelovou výztuží 
B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je nepotřeno kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS tl. 120 mm a kotveným roštěm z dřevěných hranolů 
40/60 po 250 mm. Svislý nosný systém je také doplněn o nosné průvlaky šířky 250 mm a výšky 



 

500 mm. U vstupu se nachází monolitické sloupy 300/300 mm a minimálním krytím výztuže 20 
mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramického systému Heluz o šířce 250 mm. 
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené lamelové vazníky GL36. Střešní plášť pak je 
tvořen záklopem z OSB desek, zateplením z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů.  
 
Část B – Bazénová hala, šatny, v suterénu technologie vody. 
Svislý nosný systém: 
Nosnou konstrukci v suterénu tvoří betonové zdící tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy 
ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. Vnitřní nosné konstrukce v suterénu jsou pak 
monolitické betonové stěny tl. 300 z C 25/30 s výztuží B500 s minimálním krytí výztuže 20 mm. 
Monolitické sloupy 300/300, 300/650 a 300/530 z betonu C 25/30 s výztuží B500 s minimálním 
krytí výztuže 20 mm. Dále pak nosné zdivo z keramických tvárnic systému Heluz šířky 300 a 
250 mm zděné na cementovou maltu M 15.  
V prostou 1.NP v oblasti šaten je obvodová zeď tvořena ze zdících tvarovek BTB 50/30/24, které 
jsou vyztuženy ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. V bazénové hale jsou nosné svislé 
konstrukce tvořeny betonovými a dřevěnými sloupy. Prefabrikované betonové sloupy 200/530 
mm z betonu C 25/30 a s výztuží B500. Dřevěné sloupy jsou lepené lamelové GL36 o rozměrech 
200/500 mm.  
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené lamelové vazníky GL36. Střešní plášť pak je 
tvořen záklopem z OSB desek, zateplením z pěnového skla a hydroizolací z asfaltových pásů 
 
Část C – Saunovací prostory, strojovna vzduchotechniky, v suterénu technologie vody. 
Svislý nosný systém: 
Nosnou konstrukci v suterénu tvoří betonové zdící tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy 
ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. Monolitické sloupy 300/300 z betonu C 25/30 
s výztuží B500 s minimálním krytí výztuže 20 mm. Dále pak nosné zdivo z keramických tvárnic 
systému Heluz šířky 300 mm zděné na cementovou maltu M 15.  
V prostou 1.NP v oblasti strojovny vzduchotechniky je podélný stěnový systém, zdivo Heluz P15 
30 zděné na cementovou maltu M15 nebo zdivo zasypané zeminou – betonové tvarovky BTB 
50/30/24, které jsou vyztuženy ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové 
zdivo je nepotřeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS tl. 120 
mm a kotveným roštěm z dřevěných hranolů 40/60 po 250 mm. Ve strojovně se nachází 
monolitické sloupy 300/300 mm a minimálním krytím výztuže 20 mm. Vnitřní nosné zdivo je 
navrženo z keramického systému Heluz o šířce 300 mm. 
Ve 2.NP v sapovacích prostorech tvoří obvodové zdivo Heluz P15 30 zděné na cementovou 
maltu. Zdivo je opatřeno kontaktním zateplení ETICS z EPS tl. 120 a kotveným roštěm 
z dřevěných hranolů 40/60 po 250 mm. 
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky. Střešní plášť pak je tvořen 
záklopem z OSB desek, zateplením z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů.  
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Projekt řeší jednoduchou stavbu veřejného krytého plaveckého bazénu. Jeho konstrukce je 
navržena jako kombinovaný systém příčných a obvodových nosných stěn, který vynáší boční 
části objektu (vstupní a saunový svět) zastropený předpjatými panely Spiroll. Prostřední část 
tvoří podélné zdi v oblasti šaten. Samotnou bazénovou halu tvoří dřevěné a betonové sloupy 
vynášející dřevěné lepené vazníky. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem 2%. 
Návrh je proveden tak, aby nedošlo k žádnému poškození, narušení stability, či nežádoucímu 
přetvoření. 



 

Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanovených v §9 vyhlášky 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a 
budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu plánované životnosti 
stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 
prostředí, a to i předvídatelným i mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 
provádění i užívání stavby.   
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  Technické řešení 
Jedná se o objekt krytého bazénu, který ke svému provozu potřebuje speciální technologii 
(úpravnu) bazénové vody. Technologie bazénové vody se nachází v suteréních prostorách 
obsahující pískové filtry, čerpadla, dávkovací zařízení chlóru, systém kontroly kvality vody a 
podobně.  
Objekt disponuje rozsáhlou plochou střechou, proto zde byla navržena fotovoltaická elektrárna, 
která především v teplejším období roku pomůže při ohřevu teplé vody do sprch a bazénové 
vody. Pro další šetření energiemi jsou navrženy 2 jednotky zpětného získávání tepla z odpadní 
šedé vody (voda ze sprch a bazénová voda) 
 
 
b)  Výčet technických a technologických zařízení 
Celý objekt je opatřen nuceným větrání vzduchotechnickými jednotkami. Jednotky VZT 
obsahují rekuperační jednotky a předpokládané účinnosti 80 % 
Kvůli svému charakteru stavby – krytý bazén, obsahuje objekt ve svém suteréním prostoru 
technologii na úpravu bazénové vody, která se skládá především z  
-  akumulační jímka 
-  lapače hrubých mechanických nečistot 
-  cirkulační čerpadla 
-  koagulační filtrace 
-  temperace vody 
-  hygienické zabezpečení vody 
-  korekce pH vody 
-  odstraňování pravých roztoků 
-  výměnný systém vody v bazénu 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný administrativní objekt 8 požárních úseků.  
Všechny požární úseky (P1.01, P1.02/N1, N1.03/N2, N1.04/N2, N1.05/N2, N1.06, N2.07, 
N2.08) jsou opatřeny aktivním požárně bezpečnostním zařízení a to elektronickou požárním 
signalizací (EPS). Hodnota součinitele c1 vyjadřujíc vliv elektrické požární signalizace 
provedené v celém požárním úseku byla stanovena dle tabulky 2, dle ČSN 73 0802. Pro požární 
úsek P1.02/N1 je součinitel c1 = 0,9. Pro ostatní požární úseky (P1.01, N1.03/N2, N1.04/N2, 
N1.05/N2, N1.06, N2.07, N2.08) je součinitel c1 = 0,85. 
Dle ČSN 73 0802 musí požární úseky splnit tyto podmínky: 
 - požární úsek je vybaven samočinnými hlásiči požáru (s kouřovými, tepelnými nebo jinými 
čidly), a to ve všech prostorech oddělenými stavebními konstrukcemi. 
 - hlásiče jsou zapojeny nepřetržitě a mají buď samostatný zdroj elektrického proudu, nebo jsou 
zapojeny tak aby ani v případě vypnutí elektrického proudu v síti nebyly vyřazeny z činnosti 
(např. napájení z akumulátoru) 
 - hlásiče jsou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, která je 
umístněna v ohlašovně požáru se stálou službou (č. m. 125 – pokladna), vybavenou telefonickým 
spojením pro přivolání jednotky požární ochrany k provedení zásahu v souladu 5.3.2e). Pokud 
není stálá služba zajištěna, musí být jednotka požární ochrany informována prostřednictvím 
dálkového přenosu.  



 

 - objekt je vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti na zjištění  
 
b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Při požárně bezpečnostním řešení stavby byla určena tyto hodnoty požárního rizika a stupně 
SPB. 

 
 
 
 
c) Zhodnocení navržených 
stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí 
V souladu s odst.1 §5 
vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na 

požární odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. 
Veškeré navržené konstrukce vyhoví na požární odolnost. Viz technická zpráva požárně 
bezpečnostního řešení. 
 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 
 
Únik z požárních úseků bude zajištěn nechráněnými únikovými cestami, které vedou na volné 
prostranství. Dveře na únikových cestách musí být orientovány ve směru úniku, nesmí být 
opatřeny prahem.  
Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit   
zachycení oděvu(např. tvary klik). 
Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. 
Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky(např. kódovými 
kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném 

  pv [kg/m2] a SPB 
PÚ P1.01 26,44 1,0765 II. 
PÚ P1.02/N1 14,05 0,864 II. 
PÚ N1.03/N2 13,82 0,951 II. 
PÚ N1.04/N2 7,82 0,814 I. 
PÚ N1.05/N2 13,54 0,903 II. 
PÚ N1.06 22,11 0,9 II. 
PÚ N2.07 32,55 1,0934 III. 
PÚ N2.08 6,5 0,9 I. 

NÚC     šířka  [m] délka  [m]    

podlaží úsek 
počet 
os. skutečná požadov. skutečná požadov. posouzení dveře 

1.S P1.01 2 0,8 0,55 36,5 47,2 VYHOVUJE 
schodišťové 

rameno 

  P1.02 3 0,8 0,55 46 47,2 VYHOVUJE 
schodišťové 

rameno 
1.NP N1.03/N2 379 1,8 1,65 45,8 50 VYHOVUJE hlavní vchod 

  N1.04/N2 234 2 1,1 33,7 56,5 VYHOVUJE 
boční východy 

u bazénu 
  N1.05/N2 --- --- --- --- --- ---  

  N1.06 2 2,2 0,55 17,75 25 VYHOVUJE 
dveře z 156 do 

158 

2.NP N1.03/N2 120 1,4 0,55 39,8 50 VYHOVUJE 
schodišťové 

rameno 

  N1.05/N2 73 0,9 0,825 26,8 35,3 VYHOVUJE 
dveře z 228 na 

volný pr. 

  N2.07 21 1,2 0,55 27,15 50 VYHOVUJE 
dveře z 219 do 

202 

  N2.08 2 1,2 0,55 34,6 50 VYHOVUJE 
dveře z 223 do 

222 



 

provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a 
průchodné. Dveře ovládány motoricky musí umožnit také ruční otevření.  Pokud by při běžném 
provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru úniku kování 
umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování(např. pákový uzávěr) musí být umístěno 
nejvýše 1200mm nad podlahou.  
Nechráněná úniková cesta ze šaten k hlavnímu vchodu bude opatřena nouzovým osvětlením 
funkčním po dobu požáru minimálně 15 minut. 
Technické požadavky pro nouzové osvětlení viz odst.2.8. 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  
 

úsek 
světová 
strana l (m) hu (m) 

pv 
(kg/m²)  Spo Sp po (%) d1 (m) 

P1.02/N1 Z 6,5 0,75 14,04 3,75 4,88 76,84 2,5 
N1.03/N2 J 11,25 6,35 13,8 11,78 71,44 16,49 0 
N1.03/N2 V 22,9 6,86 13,8 86,85 174,6 49,74 5,1 
N1.04/N2 J 40,2 6,49 7,82 260,9 260,9 100,00 6,8 
N1.04/N2 S 40,2 2,38 7,82 95,7 95,7 100,00 3,5 
N1.05/N2 S 1 2 13,54 2 2 100,00 2,85 
N1.05/N2 J 4 2,7 13,54 11 11 100,00 2,85 
N1.05/N2 Z 11,75 0,75 13,54 6,6 8,85 74,58 2,55 

N2.07 V 6,2 2,9 32,55 17,84 17,84 100,00 4,85 
N2.08 V 2,5 2,9 6,5 6,7 6,7 100,00 2,5 
N2.08 S 8,25 0,75 6,5 4,5 6,2 72,58 2,45 

         
Výhřevnost dřevěného obkladu obvodové zdi - 125 MJ/m2 => stěna bez požárně otevřených 
ploch 
 
Dopad hořících částí  

světová 
strana 

hc d2 (m) 

S 3,44 1,24 
J 8,02 2,89 
V 8,02 2,89 
V 8,59 3,09 
V 3,44 1,24 
Z 8,02 2,89 
Z 8,59 3,09 

Z 3,44 1,24 
Viz. příloha SPB – P1 Situace 
 
 
f) Zajišt ění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vnější odběrní místa 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 150 mm, vzdálenost 
od objektu nesmí přesahovat 100/200 m.  
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=14 ls-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=25 ls-1. 



 

Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 
navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody. 
 
Vnitřní odběrní místa 
Podmínka: S*p > 9000 => musí být hydrant 
P1.02:  1 782,6 * 10,62 = 18 931,2 =>  musí být vnitřní hydrant Ø 25 mm 
N1.04:  1 058,3 * 9,75 = 10 318,5 =>     musí být vnitřní hydrant Ø 19 mm 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
K objektu vede přístupová komunikace ze dvou směrů š 6 m – ulice Sportovní. Mezi přístupovou 
komunikací a objektem se nachází parkoviště. 
Není nutné zřizovat nástupní plochu, jedná se o objekt požární výšky do 12 m => Vyhovuje 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
Odvětrání všech požárních úseků (P1.01, P1.02/N1, N1.03/N2, N1.04/N2, N1.05/N2, N1.06, 
N2.07, N2.08) bude nucené. Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle 
ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda 
potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí 
být utěsněn viz. prostupy instalací.  
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Všechny požární úseky (P1.01, P1.02/N1, N1.03/N2, N1.04/N2, N1.05/N2, N1.06, N2.07, 
N2.08) jsou opatřeny aktivním požárně bezpečnostním zařízení a to elektronickou požárním 
signalizací (EPS).  Splňující podmínky Dle ČSN 73 0802 odst. 6.6.3. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 
11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně 
dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto 
konstrukcí.  
Obvodový plášť stěn je řešen s kontaktní izolací tl. 120 mm z EPS Grey Wall s dřevěným 
roštem. V podlaze na terénu jsou navrženy desky polystyrenu o tloušťce 80 mm. Zateplení 
ploché střechy je navrženo z pěnového polystyrenu EPS 200 a pěnového skla Foamglass T4+ tl. 
280 mm.  
Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu dle ČSN 73 0540-2. 
Všechny skladby ve styku s vnějším prostředím jsou posouzeny v samostatné části dokumentace 
– Tepelně technické posouzení, které je součástí tohoto projektu. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Celá stavba je tepelně izolovaná se zvýšenou pozorností na tepelné mosty. Střešní plášť obsahuje  
280 mm tepelné izolace a to v části A 280 mm EPS 200 skladba SP1 a v částech B a C obsahuje 
280 mm pěnoskla Foamglass T4 +, skladby SP2 a SP4.  
Obvodové svislé konstrukce obsahují 120 mm teplené izolace. Zdi v kontaktu se zeminou 
skladba S1 má 120 XPS a obvodové zdi v kontaktu se vzduchem mají 120 EPS Grey Wall Plus. 



 

Součástí projektové dokumentace je i vypracování energetického štítku, která zatřídil objekt do 
kategorie C – vyhovující. 
Dle ČSN 73 0540. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Navržená fotovoltaická elektrárna bude obsahovat 301 ks fotovoltaických panelů GS POWER 
270 Wp MONO o jmenovitém výkonu jednoho panelu 270 Wp. Celkový výkon elektrárny bude 
činit 76,65 MWh (zdroj Energie 2013). Sluneční energie bude přeměněna na střídavý proud a 
bude sloužit především k ohřevu teplé užitkové vody a ohřevu bazénové vody.  
Panely jsou natočeny přímo k jihu ve sklonu 27,6° (jižní část) a 22,4° severní část. Panely budou 
uloženy na nosných konzolách Console 5.2, které budu, každý jednotlivý kus, přitíženy 80 kg 
písku.  
Dále v rámci úsporných zařízení bylo navrženo zpětní získávání tepla z odpadní šedé vody. 
K tomuto účelu jsou navrženy dvě jednotky na zpětné získávání tepla SUP 5. Jedna bude 
odebírat teplo ze sprch (35 °C teplota odpadní vody)  a druhá bude odebírat energii z bazénové 
vody (26 °C teplota odpadní vody). Navržené jednotky mají přibližně 50 % účinnost. 
Při zjednodušeném výpočtu bylo zjištěna úspora energie zhruba 70 %. Při odečtení případných 
ztrát se tato hodnota může pohybovat mezi 60 – 65 % ušetřené energie potřebné na ohřev vody. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 

Provedení krytého bazénu odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Především se jedná o §10 – všeobecné požadavky pro 
ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, § 11 – denní a umělé 
osvětlení, větrání a vytápění, §13 – proslunění.  
Stavba má navrženou povlakovou izolaci, tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 
vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Povlaková hydroizolace slouží i jako ochrana před 
pronikáním radonu do objektu. 
Světlá výška v objektu je proměnlivá – viz. výkresová dokumentace 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu krytého plaveckého bazénu, budou se účinky na 
životní prostředí minimalizovat dodržováním veškerých platných pravidel a vyhlášek.  
Při provozu bazénu můžou vzniknout nechtěné chemické odpadní látky. Veškeré takové 
znečištění bude likvidováno podle platných pravidel a vyhlášek. 
Likvidace  splaškových a dešťových vod bude řešeno napojením na místní kanalizační 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Průzkum na radon provedený firmou Radon test odhalil střední riziko výskytu radonu. Součástí 
hydroizolačního souvrství u základů stavby a veškeré spodní stavby je i asfaltový pás 
s hliníkovou vložkou Bitumax Al S40 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Projekt neřeší ochranu před bludnými poroudy  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné technologické 
zařízení, které by mohly způsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné opatření 
vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje. 
d) Ochrana před hlukem 
Prostor bazénové haly je velice rozsáhlý – 40 x 18 x 7 m a může docházet k nepříjemným 
odrazům zvuku. Navržené konstrukční řešení je z tvrdých a pro zvuku snadno odrazových 



 

materiálů, proto aby byly splněny požadavky z normy 73 0527 musí být řešeny akustické 
absorbéry.  
Byly navrženy závěsné podstropní absorbéry Fibral Multiplex baffle a odstupech po 550 mm. 
Celkový počet podstropních absorbérů bude 1 056 ks. Po osazení těchto panelů bude provedeno 
kontrolní měření na dobu dozvuku. Pokud měření nebude na kontrolovaných frekvencí 250, 500, 
1 000 a 2 000 v limitu mezi 0,8 – 2,0 sekundy, budou na stěnách ještě namontovány nástěnné 
absorbéry Ecophone Solo Rectangle a Ecophone Solo Square v počtu 40 ti kusů nebo i menším, 
podle potřeby pro splnění limitů.  
Dále jsou v objektu projektovány zdi z akustických cihel pro eliminování šíření hluku. V části C 
pod saunovým prostorem bude zhotoven betonový monolitický strop, pro lepší vlastnosti 
v neprůzvučnosti. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Objekt není navržen v záplavové zóně, proto nejsou řešena žádná protipovodňová opatření. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Ke stavbě bazénu budou zřízeny nové přípojky technické infrastruktury.  
Jedná se o vodovodní přípojku, napojenou na veřejný vodovodní řád, přípojku 
kanalizace splaškové a kanalizace dešťové. Dále se jedná o přípojku plynovodu STL, 
která bude dovedena do skříně s HUP, jejíž součástí bude i regulace na NTL. Všechny 
tyto přípojky budou realizovány z veřejných sítí umístěných z ulice sportovní.  
Přípojka elektro NN, podzemní vedení, bude dovedena do skříně RE, její napojení bude 
realizováno z veřejného podzemního vedení NN též z ulice Sportovní. 
Poloha napojovacích míst, revizních šachet, skříní HUP a RE je zřejmá z výkresu 
situace, který je součástí výkresové části projektové dokumentace. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické parametry 
přípojek jsou řešeny v samostatné projektové části dokumentace. 
 
SO 08 – přípojka splaškové kanalizace 
SO 09 – přípojka podzemního vedení NN 
SO 10 – přípojka vodovodu 
SO 11 – přípojka plynu 
SO 12 – přípojka dešťové kanalizace 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vznikne nové napojení domu na místní komunikační systém – ulice Sportovní. Bude třeba 
provést napojení na parkoviště SO 03, obslužnou komunikaci SO 02 a schodiště SO 05, které 
navazuje na přilehlý park.  
 
b) Pěší a cyklistické stezky 
Kolem parkoviště u bazénu jsou navrženy chodníky. Šířky minimálně 1,2 metru a podélným 
maximálním sklonem 5 %. Před hlavním vchodem bude také osazen stojan na kola. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 
Příjezdové, parkovací a přístupové plochy se zpevní betonovou zámkovou dlažbou DIO 22/11/6  
tl. 60 mm. Dlažba bude ukládána do kladecí vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm tl. 20 mm. Podkladem 
budou vrstvy betonu a zhutněného násypu. Před zahájením prací je nutno zhutnit stávající 
zeminu. Po dokončení pokládky se provede zapískování dlažby křemičitým pískem fr. 0-2 mm.  



 

Obnažená strana výkopu svahu u parkoviště bude zpevněna opěrnými zdmi z gabionů. Nerezové 
drátěné gabionové koše budou vyplněny lomovým kamenem. Opěrné zdi budou ve třech 
úrovních po výšce 1 500mm a směrem na východ se budou postupně svahovat do úrovně -0,100. 
Zdi jsou v mírné sklonu proti svahu. 
Okapní chodník bude zhotoven vrstvou praného kačírku frakce 16 – 32 mm a bude ohraničen 
betonovým obrubníkem vsazeným do maltového lože. Pod kačírkem bude položena netkaná 
geotextílie.   
Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny křovinami a listnatými stromy. 
Při při parkovacích stání pro autobusy je vymezeno dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. stálé 
stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Veškeré upravené plochy budu zatravněny popřípadně posypány mulčovací kůrou. V severní a 
jižní části bude vysázenou pár listnatých stromů. 
 
c) Biotechnická opatření 
Žádné speciální biotechnické opatření se v rámci navrhovaného umístění objektu nenavrhuje.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu krytého plaveckého bazénu, budou se účinky na 
životní prostředí minimalizovat dodržováním veškerých platných pravidel a vyhlášek.  
Při provozu bazénu můžou vzniknout nechtěné chemické odpadní látky. Veškeré takové 
znečištění bude likvidováno podle platných pravidel a vyhlášek. 
Likvidace  splaškových a dešťových vod bude řešeno napojením na místní kanalizační  
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Na staveništi nebo v jeho okolí se nenachází žádné chráněné rostliny nebo živočichové 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovaný objekt nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
K návrhu krytého bazénu se nevztahují žádné zvláštní podmínky. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná další bezpečnostní opatření. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
V souvislosti s navrženou stavbou nejsou navržena žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. 
Řešeno pouze v rozsahu požární bezpečnosti staveb. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Spotřeby stavebních hmot jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr. 
Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické energie, která 
bude vybudována přímo ze stávající distribuční sítě podzemního vedení NN. Jako zdroj 
vody pro mokré procesy bude vybudována staveništní přípojka vody napojená na 
stávající veřejný vodovodní řád. Spotřeba médií je dána požadavky technologických 
předpisů výrobců jednotlivých materiálů a organizací práce zhotovitele. 
 



 

b) Odvodnění staveniště 
Dešťové vody budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické energie, která bude 
vybudována přímo ze stávající distribuční sítě podzemního vedení NN, které prochází 
v komunikaci u  východní hranice pozemku, kde je umístění stavby navrženo. Trasa staveništní 
přípojky elektrické energie NN bude vedena v trase budoucí přípojky NN k stavbě bazénu. 
Staveništní přípojka elektrické energie NN bude ukončena staveništní rozvaděčem elektrické 
energie. Jako zdroj vody pro mokré procesy bude vybudována staveništní přípojka vody 
napojená na stávající obecní řad vody. Trasa staveništní přípojky vody bude vedena v trase 
budoucí přípojky vody. Staveništní přípojka vody bude ukončena staveništní vodoměrnou 
šachtou, do které se osadí za hlavní uzávěr vody také staveništní vodoměr.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby. Na jižní straně se nachází letní 
koupaliště a na zbylých stranách se v blízkém okolí nevyskytují žádné objekty 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Blízké okolí stavby  není třeba speciálně chránit. Stávající parcely, na kterých se bude stavba 
realizovat a které budou sloužit k umístění vybavení staveniště včetně skladů stavebních hmot a 
materiálů budou oploceny mobilními plotovými panely, aby se zabránilo vstupu nepovolaných 
osob. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro potřeby stavby je nutné dočasně vyčlenit ještě plochy, na kterých bude provedena deponie 
zeminy ze skrývek, sklady materiálů a dále zde bude umístěn staveništní kontejner a mobilní 
chemické WC.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude 
tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s 
oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním. Doklady o 
využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby 
ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do k tomu určené plastové 
nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku 
komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Vzniklý odpad bude zatříděn do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Předpokládá se, že bude nakládáno zejména s těmito odpady: 

 
13 08 99 N Odpady jinak blíže neurčené 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 04  Kovové obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 11  Kabely 



 

17 05 04  Zemina a kamení 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Pozemek na kterém se objekt nachází je svahovaný k jihu a od toho je odvíjí koncepce návrhu 
objektu. Objekt je osazen tak aby šatny na severní straně byly schované ve svahu. Kvůli tomuto 
návrhu bude velké množství vykopané zeminy.  
Jedná se o částečně podsklepený objekt (75% podsklepené a 25% nepodsklepené), takže budou 
rozdílné úrovně základových spár. Na začátku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 
mm, 1 m přes obrys objektu a v místech budoucích terénních úprav. Ornice bude skladována na 
mezideponii v jižní části pozemku investora a použita pro konečné úpravy v závěru výstavby. 
Základové podmínky byly dle kopané sondy určeny jako zemina písčitá ulehlá S3  
a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 225 kPa. Základová zemina je v celém pozemku 
stejná, neměnná. Konstrukce objektu je náročná. Objekt spadá do 2. geotechnické kategorie. Při 
provádění výkopových prací je nutno ověřit návrhové předpoklady. 
 
Základová jáma bude vykopána v zemině těžitelnosti tř. 3, kde se její hloubka nachází na úrovni 
-5,050. Rýhy pro základové pasy pak budou vykopány do hloubky -4,400 a při šířce 700 mm. 
Základová spáru bude pouze začištěna. Zajištění stěn výkopů bude svahováním ve sklonu 1:0,7 a 
na severní a západní straně výkopu bude z důvodů nedostatku místa zhotoveno betonové pažení 
uchyceno plovoucími betonovými kotvami. Pažení bude osazeno min. 1,5 m pod úroveň stavební 
jámy. Výkopy na východní a jižní straně budou svahovány se sklonem 1:0,7. Část zeminy 
z výkopů bude použita po dokončení stavby zásypům a terénním úpravám a zbylá část zeminy 
bude uskladněna na skládce k tomu určené. Zásypy výkopů kolem objektu budou hutněny po 
max. 300 mm vrstvách na min. 0,225 MPa (100% charakteru původní zeminy) 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ornice a vykopaná zemina se po dokončení stavby použije k úpravám terénu. 
Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
Krytý bazén bude realizován na oploceném pozemku – plot bude zhotoven do výše 1,8 m. 
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené 
ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy.  
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou navržena žádné úpravy.  
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Napojení na staveniště bude realizováno z místní komunikace na ulici Sportovní. Na této ulici 
dojde k omezení rychlosti. Jedná se o málo frekventovanou ulici, využívanou zejména obyvateli 
přilehlého bytového domu. V době budování zásobovací komunikace bude doprava na této 
komunikaci svedena do jednoho pruhu. 

 



 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
Krytý bazén bude realizován na oploceném pozemku – plot bude zhotoven do výše 1,8 m. 
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené 
ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby    : březen  2014 
Předpokládané dokončení stavby : březen 2016 
Lhůta výstavby                             : cca  24 měsíců 
 
Realizace stavby se zahájí v březnu výkopovými pracemi a zhotovením pažící konstrukce na 
severní straně. Na ně pak bude následně pokračovat zhotovení základových konstrukcí, svislých 
nosných konstrukcí 1.S. Vybetonováním bazénových van a zhotovení stropů. Dále budou 
vybudovány svislé nosné konstrukce 1. NP a osazení sloupů v bazénové hale. Dále zhotovení 
stropů nad 1.NP. Vybudování svislých nosných konstrukcí 2.NP a smontování střechy a 
pokládka střešní krytiny. Dále bude pokračovat vybudování příček, výplně otvorů, zhotovení 
technických sítí a zařízení průpravnu vody v krytém bazénu  a zhotovení omítek a obkladů.  
 
 
 
 
V Brně dne 16. ledna 2014 
 
Vypracoval: 
  
 ………………………………………………  
 Bc. Jiří Vašíček 
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OBSAH: 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného plaveckého krytého bazénu. Délka bazénu je 25 
m. Objekt má protažený obdélníkový tvar od východu k západu. Na severní straně je objekt 
zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, jsou ukryty pod terénem . Jižní strana je po celé 
délce bazénové haly prosklená. Objekt se dá rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. 
Zde se nachází vstup do objektu, zázemí zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další 
přidružené provozy jako je občerstvení, obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví 
a kosmetika. Prostřední část tvoří především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a 
šířky 12,5 m, rekreačním bazénem, dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou 
k níž náleží parní sauna. Na bazénovou halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. 
Třetí, západní, část tvoří v přízemí technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový 
svět, ve kterém bude finská sauna, bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní 
ochlazovna – terasa, vybavená vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se zde 
bude nacházet odpočívárna a masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. 
V saunovém světě bude též bar. 
Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 
vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 
podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe odděleny konstrukční spárou. 
 
Střecha je navržena plochá sedlovitého tvaru se sklonem 5 %. Střecha je vynášena v 1. a 2. části 
dřevěnými lepenými vazníky a v 3. části ocelovými příhradovými vazníky. Jednoplášťová 
střecha je tvořena pěnosklem a opatřena modifikovanými asfaltovými pásy Bitu-Flex. Dále je ve 
třetí části – saunový svět navržena terasa, která bude sloužit jako venkovní ochlazovna. Pochůzí 
vrstvu terasy budou tvořit WPC desky osazené za rektifikačních podložkách.  
 
Orientace objektu : 
Vstup domu - východ 
Prosklená plocha bazénové haly - jih 
Osazení do svahu – sever 
Bazénový svět, technické zázemí VZT - západ 
 
Základní velikost objektu:   
         velikost objektu - max. rozměry   70,3 x 33,47 m 
 
         Zastavěná plocha :   2 352,0 m2 

         Obestavěný prostor :    25 872,0 m3  
 
Základní údaje krytého bazénu : 
Počet návštěvníků – den :  500 
Maximální počet:    180  
Obytné místnosti :  0 
Zastavěná plocha :   2352 m2 

Obestavěný prostor :   25 872 m3  
Výška hřebene střechy : cca  8,490 m  ( od + 0.000 ) 
 
Sklon sedlové střechy :  5%  
 
Popis dispozice : 
 



 

Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní patra. Objekt má protažený obdélníkový tvar od 
východu k západu. Na severní straně je objekt zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, 
jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je po celé délce bazénové haly prosklená. Budova se dá 
rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází vstup do objektu, zázemí 
zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je občerstvení, 
obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a manikúra. Prostřední část tvoří 
především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, rekreačním bazénem, 
dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží parní sauna. Na bazénovou 
halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, západní, část tvoří v přízemí 
technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, ve kterém bude finská sauna, 
bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní ochlazovna – terasa, vybavená 
vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se zde bude nacházet odpočívárna a 
masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. V saunovém světě bude též bar. 

Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu 
vody, vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 
podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe dilatovány. 
Příjezd na pozemek je řešen z ulice z obousměrné obslužné ulice Sportovní. K objektu též patří 
parkovací plocha se 46ti stáními pro osobní auta a dvěma stáními pro autobusy. 
Únikové cesty z objektu – v celém objektu se nenachází žádná chráněná úniková cesta. Jen 
nechráněné únikové cesty z jednotlivých požárních úseků. Všechny nechráněné únikové cesty 
jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly všem požadavkům při požárně bezpečnostním řešení. 
 
Základní velikost objektu:   
         velikost objektu - max. rozměry   70,3 x 33,47 m 
 
         Zastavěná plocha :   2 352,0 m2 

         Obestavěný prostor :    25 872,0 m3  
 
Základní údaje krytého bazénu : 
Počet návštěvníků – den :  500 
Maximální počet:    180  
Obytné místnosti :  0 
Zastavěná plocha :   2352 m2 

Obestavěný prostor :   25 872 m3  
Výška hřebene střechy : cca  8,490 m  ( od + 0.000 ) 
 
Sklon sedlové střechy :  5%  
 
 
Předpokládané zahájení stavby    : březen  2014 
Předpokládané dokončení stavby : březen 2016 
Lhůta výstavby                             : cca  24 měsíců 
 
Část A – vstupní objekt se službami v 2.NP 
Svislý nosný systém: 
Podélný stěnový systém, zdivo Heluz P15 30 zděné na cementovou maltu M15 nebo zdivo 
zasypané zeminou – betonové tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy ocelovou výztuží 
B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je nepotřeno kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS s tepelnou izlací z EPS tl. 120 mm a kotveným roštěm z dřevěných hranolů 
40/60 po 250 mm. Svislý nosný systém je také doplněn o nosné průvlaky šířky 250 mm a výšky 
500 mm. U vstupu se nachází monolitické sloupy 300/300 mm a minimálním krytím výztuže 20 
mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramického systému Heluz o šířce 250 mm. 
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 



 

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené lamalové vazníky GL36. Střešní plášť pak je 
tvořen záklopem z OSB desek, zateplením z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů.  
 
Část B – Bazénová hala, šatny, v suterénu technologie vody. 
Svislý nosný systém: 
Nosnou konstrukci v suterénu tvoří betonové zdící tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy 
ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. Vnitřní nosné konstrukce v suterénu jsou pak 
monolitické betonové stěny tl. 300 z C 25/30 s výztuží B500 s minimálním krytí výztuže 20 mm. 
Monolitické sloupy 300/300, 300/650 a 300/530 z betonu C 25/30 s výztuží B500 s minimálním 
krytí výztuže 20 mm. Dále pak nosné zdivo z keramických tvárnic systému Heluz šířky 300 a 
250 mm zděné na cementovou maltu M 15.  
V prostou 1.NP v oblasti šaten je obvodová zeď tvořena ze zdících tvarovek BTB 50/30/24, které 
jsou vyztuženy ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. V bazénové hale jsou nosné svislé 
konstrukce tvořeny betonovými a dřevěnými sloupy. Prefabrikované betonové sloupy 200/530 
mm z betonu C 25/30 a s výztuží B500. Dřevěné sloupy jsou lepené lamelové GL36 o rozměrech 
200/500 mm.  
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené lamalové vazníky GL36. Střešní plášť pak je 
tvořen záklopem z OSB desek, zateplením z pěnového skla a hydroizolací z asfaltových pásů 
 
Část C – Saunovací prostory, strojovna vzduchotechniky, v suterénu technologie vody. 
Svislý nosný systém: 
Nosnou konstrukci v suterénu tvoří betonové zdící tvarovky BTB 50/30/24, které jsou vyztuženy 
ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z XPS tl. 120mm. Monolitické sloupy 300/300 z betonu C 25/30 
s výztuží B500 s minimálním krytí výztuže 20 mm. Dále pak nosné zdivo z keramických tvárnic 
systému Heluz šířky 300 mm zděné na cementovou maltu M 15.  
V prostou 1.NP v oblasti strojovny vzduchotechniky je podélný stěnový systém, zdivo Heluz P15 
30 zděné na cementovou maltu M15 nebo zdivo zasypané zeminou – betonové tvarovky BTB 
50/30/24, které jsou vyztuženy ocelovou výztuží B500 a vybetonovány C 16/20. Obvodové 
zdivo je nepotřeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izlací z EPS tl. 120 
mm a kotveným roštěm z dřevěných hranolů 40/60 po 250 mm. Ve strojovně se nachází 
monolitické sloupy 300/300 mm a minimálním krytím výztuže 20 mm. Vnitřní nosné zdivo je 
navrženo z keramického systému Heluz o šířce 300 mm. 
Ve 2.NP v sapovacích prostorech tvoří obvodové zdivo Heluz P15 30 zděné na cementovou 
maltu. Zdivo je opatřeno kontaktním zateplení ETICS z EPS tl. 120 a kotveným roštěm 
z dřevěných hranolů 40/60 po 250 mm. 
Vodorovný nosný systém tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky. Střešní plášť pak je tvořen 
záklopem z OSB desek, zateplením z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 
 C1 – SITUACE      1:250  8xA4 
 1 - ZÁKLADY       1:50  27xA4 
 2 - PŮDORYS 1. S      1:50  27xA4 
 3 - PŮDORYS 1.NP      1:50  27xA4 
 4 - PŮDORYS 2. NP      1:50  27xA4 
 5 – KONSTRUKCE STŘECHY    1:50  27xA4 
 6 – PŮDORYS STŘECHY     1:50  27xA4 
 7 - VÝKRES TVARU - STROPY NAD 1.S   1:50  27xA4 
 8 - VÝKRES TVARU - STROPY NAD 1.NP  1:50  27xA4 
 9 – ŘEZ A - A´       1:50  27xA4 
 10 - ŘEZ B - B´      1:50  10xA4 
 11 – POHLED VÝCHODNÍ     1:50  8xA4 
 12 – POHLED JIŽNÍ       1:50  18xA4 
 13 – POHLED SEVERNÍ     1:50  18xA4 
 14 – POHLED ZÁPADNÍ     1:50  8xA4 
 15 – DETAIL D1       1:5  4xA4 
 16 – DETAIL D2       1:5  4xA4 
 17 – DETAIL D3      1:5  4xA4 
 18 – DETAIL D4      1:5  8xA4 
 19 – DETAILD5      1:5  2xA4 
 20 – DETAILD6      1:5  2xA4 



 

 
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zemní práce 
Pozemek na kterém se objekt nachází je svahovaný k jihu a od toho je odvíjí koncepce návrhu 
objektu. Objekt je osazen tak aby šatny na severní straně byly schované ve svahu. Kvůli 
tomuto návrhu bude velké množství vykopané zeminy.  
Jedná se o částečně podsklepený objekt (75% podsklepené a 25% nepodsklepené), takže 
budou rozdílné úrovně základových spár. Na začátku bude provedena skrývka ornice 
v tloušťce 200 mm, 1 m přes obrys objektu a v místech budoucích terénních úprav. Ornice 
bude skladována na mezideponii v jižní části pozemku investora a použita pro konečné 
úpravy v závěru výstavby. 
Základové podmínky byly dle kopané sondy určeny jako zemina písčitá ulehlá S3  
a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 275 kPa. Základová zemina je v celém 
pozemku stejná, neměnná. Konstrukce objektu je náročná. Objekt spadá do 2. geotechnické 
kategorie. Při provádění výkopových prací je nutno ověřit návrhové předpoklady. 
 
Základová jáma bude vykopána v zemině těžitelnosti tř. 3, kde se její hloubka nachází na 
úrovni -5,050. Rýhy pro základové pasy pak budou vykopány do hloubky -4,400 a při šířce 
700 mm. Základová spáru bude pouze začištěna. Zajištění stěn výkopů bude svahováním ve 
sklonu 1:0,7 a na severní a západní straně výkopu bude z důvodů nedostatku místa zhotoveno 
betonové pažení uchyceno plovoucími betonovými kotvami. Pažení bude osazeno min. 1,5 m 
pod úroveň stavební jámy. Výkopy na východní a jižní straně budou svahovány se sklonem 
1:0,7. Část zeminy z výkopů bude použita po dokončení stavby zásypům a terénním úpravám 
a zbylá část zeminy bude uskladněna na skládce k tomu určené. Zásypy výkopů kolem 
objektu budou hutněny po max. 300 mm vrstvách na min. 0,275 MPa (100% charakteru 
původní zeminy) 
 
Základy 
Objekt krytého plaveckého je řešen jako částečně podsklepený proto budou základy 
zhotoveny ve dvou etapách. 1. etapa - podsklepená je větší část (cca 75%) pod částmi B a C. 
Základová konstrukce pod těmito částmi objektu je řešena jako železobetonová základová 
desky tl. 400 a 500 mm – viz. výkres základů. Základová deska je navržena betonu C 16/20 a 
vyztužena ocelovou výztuží B500. Základová deska bude vybetonována na podkladní  a 
zároveň vyrovnávající betonové vrstvě tl. 100 mm z betonu C8/10, na kterou bude natavena 
hydroizolace ze dvou asfaltových pásů. Následně bude zhotovena 50 mm tlustá krycí vrstva 
z betonu C8/10. Na tuto po dostatečném vyzrání se nachystá armovací výztuže 
železobetonové desky a zalije se betonem. Armování výztuží se bude provádět podle výkresu 
statika.  
Druhou etapou bude zhotovení základů pod částečně podsklepenou částí objektu – část A – 
vstupní část, kde se jedná o založení na základové pasy. Základy jsou navrženy z prostého 
betonu C16/20. Šířky základových pasů jsou 600 a 650 mm. Obvodové pásy budou vylity do 
připravených výkopových rýh s upravenou základovou spárou. Základová konstrukce je 
složena z obvodových a vnitřních základových pasů se šířkou 600 a 650 mm a hloubkou 500 
a základovou podlahovou deskou tl. 100 mm, která bude vyztužena Kari sítí 150/150/8. po 
obvodě základu v úrovni budoucí zdi pak budou osazeny ocelové výztuže navazující na 
obvodovou zeď zhotovenou z betonových bednících tvarovek BTB 50/30/24. Na dno 
základových rýh bude položen zemnič FeZn 10 s vývody ke svorkám. Základy pod částí A 
jsou odstupňovány a budou se betonovat po jednotlivých vrstvách (nutno zajistit spřežení 



 

vrstev), kdy pak volný prostor výkopu se bude plnit vytěženou zeminou a hutněn po vrstvách 
tl. 300 mm na pevnost 0,275 MPa.   
V základech je nutno zhotovit prostupy pro inženýrské sítě. Jejich rozmístění je patrno 
z výkresové části v. č. 1 
Před betonáží pasů je třeba vyzvat autorský dozor a statika k přebrání základové spáry, při 
provádění postupovat v souladu s doporučením geologa. 
 
Svislá nosná konstrukce 
Základní nosný systém objektu tvoří obvodové nosné zdi a střední nosné zdivo a svislé nosné 
sloupy. 
Jako základní materiál je zvolen keramický systém  Heluz a betonové zdící tvarovky BTB a 
monolitické sloupy z betonu C 20/25 vyztužených ocelí B500.  
 
Podzemní obvodové stěny – tl. 420 mm….. jsou navrženyz bloků BTB 50/30/24 + 120 mm 
kontaktního zateplení Isover XPS (U = 0,25 W/m2K)                
Nadzemní obvodové stěny - tl. 420 mm ..........jsou navrženy z  bloků Heluz P 15 30 
+ 120 mm kontaktní zateplení Isover EPS GreyWall Plus  (U = 0,17 W/m2K)                
vyzděno na cementovou maltu M 15, vnější fasáda bude ze systému Baumit Star. 
 
Střední nosné zdivo - tl. 300 mm.....                        z bloků  Heluz P 15 30 
                                 - tl. 250 mm….                        z bloků  Heluz P 15 24 
                                                                                   nebo  HELUZ AKU 30 těžká, P20 
Příčky tl. 150 mm. ..........................                         z cihel  Heluz 14 
Konstrukční výška nadzemních podlaží je navržena 4 000mm, světlá výška je 3 600 mm. 
 
Obvodové stěny suterénu - tl. 420 mm jsou navrženy z  bloků BTB 50/30/24, které budou 
vyztuženy a vylity betonem třídy C 16/20 a vyztuženy + 160 kontaktní zateplení Isover XPS  
(U = 0,25 W/m2K)   
Konstrukční výška suterénního podlaží je navržena 4 250 mm, světlá výška je 3 950 mm. 
Otvory ve zdech budou přeloženy překlady Heluz 23,8 a/b , Heluz 14,5 n, betonové překlady 
RZP 269/14/24 V, nebo monolitické překlady navržené statikem. 
 
Sokl 
Po obvodě venkovní stěny probíhá sokl, který je do úrovně + 0,500 m nad upraveným 
terénem. Sokl je opatřen  tepelnou izolací Isover  XPS  tl. 120 mm.  Tepelná izolace bude 
zatřena lepící maltou Baumit StarContact zpevněnou ztužující sklotextilní síťkou a opatřena 
soklovou omítkou Baumit MAR2 M022 světle šedý odstín. 
Podél objektu všude kde nebudou zpevněné plochy bude zhotoven okapový chodníček šířky 
600 mm – plavený říční štěrk frakce 16 – 30 mm. 
 
Vodorovná nosná konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy  ze systému předpjatých stropních Spiroll tloušťky 250 
mm. Objekt obsahuje typy panelů Spiroll PPD 254 a 256.  
Stropní konstrukce budou zhotoveny podle technologického postupu výrobce. Panely na 
nosných zdech se uloží do cementového lože. Panely budou uloženy na svislé nosné zdi nebo 
na nosné betonové monolitické průvlaky. Svislé nosné zdi budou opařeny ztužujícím 
železobetonovým věncem o minimální výšce 250 mm (jedna řada cihelného zdiva) a šířce 
odpovídající šířce příslušného zdiva.  
 
 



 

Schodiště a rampy 
Objekt obsahuje dvě hlavní komunikační schodiště pro veřejnost. Obě schodiště jsou 
schodnicové, kde schodnici tvoří nosný pozinkovaný ocelový profil I č. 180. Schodišťové 
stupně jsou z tvrzeného protipožárního skla tl. 20 mm. Schodišťové stupně jsou uchyceny na 
vynášejících ocelových ramenou, která jsou přivařena na schodnici. Skleněné stupně jsou 
opatřeny ochranným nerezovým rámečkem. Schodiště je opatřeno zábradlím s ocelovými 
sloupky, výplní z tvrzeného skla a dřevěným madlem. Výška zábradlí je + 1 000 m 
První schodiště, které se nachází v části A – vstupní část a spojuje 1. a 2. NP je tříramenné se 
dvěma podestami ve výškách +1,320 a +2,640 m a obepíná výtahovou šachtu. Schodiště 
překonává převýšení +3,96 m a má 24 stupňů s rozměry 165 x 300 mm. Šířka schodišťového 
ramene je 1 400 mm. 
Další komunikační schodiště se nachází v části C – saunová část. Schodiště je  dvouramenné 
s jednou mezipodestou ve výšce +1,980 m. Schodiště překonává převýšení +3,96 m a má 24 
stupňů s rozměry 165 x 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. 
 Dále se v objektu nachází další schodiště, která nejsou určena široké veřejnosti a slouží pro 
komunikaci pracovníků především mezi 1.S a 1.NP a dále slouží jako protipožární úniková 
cesta.  
Jedno technické schodiště spojuje místnosti 1S20 a 161 v 1.NP. Schodiště je  dvouramenné 
s jednou mezipodestou ve výšce -2,150 m. Schodiště překonává převýšení 4,3 m a má 24 
stupňů s rozměry 179,16 x 272 mm. Šířka schodišťového ramene je 800  mm. 
Další technické schodiště spojuje místnosti 1S10 a 147 v 1. NP. Schodiště je  dvouramenné 
s jednou mezipodestou ve výšce -2,150 m. Schodiště překonává převýšení 4,3 m a má 24 
stupňů s rozměry 179,16 x 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1 100  mm se 75 mm 
širokým zrcadlem. 
Poslední technické schodiště slouží především hlavně jako požární evakuační schodiště a je 
umístněno v suterénu v technologii vody při jižní straně. Schodiště je venkovní. Schodiště je  
dvouramenné s jednou mezipodestou ve výšce -2,150 m. Schodiště překonává převýšení 4,3 
m a má 24 stupňů s rozměry 179,16 x 272 mm. Šířka schodišťového ramene je 800 mm se 50 
mm širokým zrcadlem. Schodiště není veřejně přístupné a z vrchní strany je překryto 
výklopnou mříží z pororošu.  
Všechna technická schodiště jsou schodnicové, kde schodnici tvoří nosný pozinkovaný 
ocelový profil I č. 180. Schodišťové stupně jsou z pororošt Lichtgitter, výška nosného pásku 
40 mm. Schodišťové stupně jsou uchyceny na vynášejících ocelových ramenou, která jsou 
přivařena na schodnici 
 
V části C se dále nechází komunikační rampa sloužící pro zásobování suteréní části. Rampa je 
navržena ve sklonu 1:6 o šířce ramene 2 200 mm. Ve výškové úrovni -2,628 m je 
mezipodesta o rozměrech 2,5 x 4,7 m. Nosnou konstrukci tvoří vylehčené stropní panely PZD 
239/59/14 V5. Podlahová vrstva je zhotovena z betonové mazaniny o celkové tl. 100 mm. 
Podlahová vrstva bude kolmo na sklon mírně profilována po cca 50 mm.  

 
Střechy 
Zastřešení celého objektu je řešeno jako jednoplášťová plochá střecha. Na celém objektu se 
nachází 6 střešních skladeb SP1 – SP6.  

Skladba SP1 – se nachází na částí A – vstupní část. Hydroizolační vrstvu tvoří jeden 
asfaltový modifikovaný pás BITU-FLEX PV DESIGN s  polyesterovou vložkou, který je 
nataven na tepelnou izolaci EPS 200 Polydek s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S. 
Tepelná izolace má tloušťku 2 krát 140 mm, kde vrchní vrstva překrývá spáry spodní vrstvy. 
Tepelná izolace bude kotvena teleskopickými kotvami Twin Peake Plus s množstvím 6 kotev 
na 1 m2. Parozábranu tvoři nalepený SBS modofikovaný asfaltový pás BITUMAX AL S 35  



 

se skelnou rohoží. Parozábrana je lepena na záklop z 2 vrstev OSB desek tl, 25mm. Nosnou 
konstrukci střechy tvoří dřevěné lepená vazníky s roztečí po 5 m a dřevěné vaznice C 24  
160/250 mm kotvených do vazníků po 1,25m. 

Skladba SP2 – se nachází na částí B – Bazénová hala. Hydroizolační souvrství tvoří 
dva asfaltové modifikované pásy, kde svrchní pás tvoří BITU-FLEX PV DESIGN s  
polyesterovou vložkou, který je nataven na spodní BITU-FLEX GV s skelnou vložkou. 
Hydroizolační souvrství je pomocí horkého asfaltu nalepeno na tepelnou izolaci z pěnového 
skla Foamglas T4 plus, které zároveň tvoří parozábranu. Tloušťka pěnového skla je 2 krát 140 
mm, kde vrchní vrstva překrývá spáry spodní vrstvy. Tepelná izolace je pomocí horkého 
asfaltu lepena na záklop z 2 vrstev OSB desek tl, 25mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěné lepená vazníky s roztečí po 5 m a dřevěné vaznice C 24  160/250 mm kotvených do 
vazníků po 1,25m. 

Skladba SP3 – se nachází na částí C – saunová část. Hydroizolační souvrství tvoří dva 
asfaltové modifikované pásy, kde svrchní pás tvoří BITU-FLEX PV DESIGN s  
polyesterovou vložkou, který je nataven na spodní BITU-FLEX GV s skelnou vložkou. 
Hydroizolační souvrství je pomocí horkého asfaltu nalepeno na tepelnou izolaci z pěnového 
skla Foamglas T4 plus, které zároveň tvoří parozábranu. Tloušťka pěnového skla je 2 krát 140 
mm, kde vrchní vrstva překrývá spáry spodní vrstvy. Tepelná izolace je pomocí horkého 
asfaltu lepena na záklop z 2 vrstev OSB desek tl, 25mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
ocelové příhradové vazníky s roztečí po 1,5 m a ocelové střešní vaznice L profil 70/70/4. 

Skladba SP4 – se nachází na částí B – podél bazénové haly u vstupní části. 
Hydroizolační vrstvu tvoří jeden asfaltový modifikovaný pás BITU-FLEX PV DESIGN s  
polyesterovou vložkou, který je nataven na tepelnou izolaci EPS 200 Polydek 
s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S. Tepelná izolace má tloušťku 2 krát 140 mm, kde 
vrchní vrstva překrývá spáry spodní vrstvy. Tepelná izolace bude kotvena teleskopickými 
kotvami Twin Peake Plus s množstvím 6 kotev na 1 m2. Parozábrana se zde nenachází jelikož 
takle číst střechy nechrání interiér. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepená vazníky 
s roztečí po 5 m a dřevěné vaznice C 24  160/250 mm kotvených do vazníků po 1,25m. 

Skladba SP5 –  se nachází v části B na šatnami, sprchami a dětským bazénem. Je to 
zatravněná vegetační střecha, která je nepochází. Vrchní vrstvu tvoří 150 mm substrátu pro 
vegetaci. Samotnou skladbu střechy tvoří filtrační vrstva ze smyčkové rohože s tkanou 
geotextílií, dále pak hydroakumulační vrstva – nopový panel FKD 40. Hydroizolační vrstvu 
tvoří asfaltový pás BITU-FLEX PV s vložkou z netkaného polyesteru, který má přetavené 
přesahy jinak jeho ukotvení je řešeno přitížením svrchních vrstev. Tepelná izolace se skládá 
ze dvou izolantů. Svrchní tepelnou izolaci tvoří spádové klíny EPS 200 ve sklonu 2 %, které 
zároveň tvoří i spád střešní roviny. Spodní tepelní izolací pak je pěnové sklo Foamglas T4 
plus, které má tloušťku 2 krát 80 mm, kde vrchní vrstva překrývá spáry spodní vrstvy. Pěnové 
sklo zároveň tvoří i parazoábranu. Pěnové sklo je položeno do horkého asfalt. Nosnou 
konstrukci tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tloušťky 250 mm.  

Skladba SP6 – se nachází v části C  - saunová část. Je to pochůzí střecha – terasa – 
venkovní ochlazovna sauny. Pochůzí vrstvu tvoří dřevoplastové desky WPC WOODECK 
SOLID , které jsou uchyceny na roštu a výškově stavitelných podložkách Maxi. 
Hydroizolační vrstvu tvoří folie FATRAFOL 814 STŘEŠNÍ PVC. Podložky vynášející 
pochůzí vrstvu jsou navíc podloženy výřezy hydroizolace. Tepelnou izolaci ve skladbě tvoří 
Isover Styrodur 3035 CS. Mezi hydroizolaci a tepelnou izolaci je vložena separační vrstva 
z geotextílie 300 g/m2. Pod Isover Styrodur 3035 CS jsou spádové klíny EPS 150S, které ve 
sklonu 2 % tvoří spád střechy. Parozábrana bude zhotovena z modofikovaného asfaltového 
pásu BITUMAX AL S 35 se skelnou rohoží, který je nataven na nosnou stropní konstrukci, 
kterou tvoří předpjaté stropní panely Spiroll.  
 



 

Odvod vody zajišťují měděné hranaté střešní žlaby šíře 170 mm a čtvercové svody Ø 150 
mm. Oplechování atiky a komína bude provedeno z měděného plechu. Výlez na střechu bude 
řešen pomocí ocelového žebříku z vegetační střechy. Po obvodě střechy budou dále osazeny 
kotvící body, které budou propojeny záchytným lanem - Systém Secupoint,varianta A 
 
Veškeré stavební konstrukce splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Un, které 
požaduje platná ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov.  
 
Komín  
Odvod spalin ze stacionárních plynových kotlů z kotelny 1S03 bude zajištěn pomocí dvou 
třívrstvých nerezových komínů Schiedel ICS50. Průměr průduchů je 300 mm. Ve spodní části 
komínů bude použita prefabrikovaná komínová pata, která obsahuje vybírací otvor. Napojení 
kouřovodu se provede T-kusem. Komínová tělesa procházejí dvěma stropními konstrukcemi. 
V místě průchodu stropu nutnou vyplnit volná místa protipožární ucpávkou. Hlavice 
komínových těles budou vytažena do výšky + 9,500 m a budou opatřena protidešťovou 
stříškou. 
 
Obvodový plášť  
Nadzemní obvodové konstrukce jsou tvořené tvárnicemi Heluz P 15 tl. 300 mm opatřeny 
kontaktním zateplení zateplení Isover EPS Greywall Plus s hodnotou součinitele prostupu 
tepla U= 0,18 W/m2K. Nadzemní část je opařena pohledovým dřevěným roštem, který sestává 
ze svislých latí s roztečí po 700 mm a vodorovných latí s roztečí po 300 mm. Latě jsou ze 
smrkového dřeva opatřena protihnilobní impregnací a bezbarvým lakem. 
Suteréní obvodové stěny tvoří bednící betonové tvarovky BTB 50/30/24 vylité betonem C 
16/20 a vyztuženy. Z exteriérové strany bude dále natavena hydroizolační vrstva BitumaxAL 
S40 a Bitumax G200 S40. Dále se pomocí lepící pur pěny přiloží tepelně izolační desky 
Isover XPS, které budou chráněny nopovou fólií. Hodnota součinitele prostupu tepla U= 0,25 
W/m2K. 
 
 Příčky  
Příčky jsou navrženy z příčkovek Heluz 14 a Heluz 8 zděných na cementovou maltu M5. 
Napojení na svislé nosné konstrukce se provede pomocí kotev z korozivzdorné oceli HNK. 
Kotvy budou ukládány v každé 2. ložné spáře. Příčky v suterénu budou zakládány na 
vyztužený podkladní beton. Mezera mezi poslední vrstvou příčkovek a stropní konstrukcí se 
vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. 
 V objektu jsou dále navrženy instalační předstěny. Tyto předstěny se provedou ze 
sádrokartonových desek připevněných na hliníkový rošť.  
V 2. NP ve veřejné části (občerstvení, služby) budou příčky vyzděny do výše 3 000 mm nad 
hrubou podlahou (+6,850 m) a ztuženy železobetonovým věncem výšky 250 mm. Věnec bude 
ztužen minimálně 4 ocelovými profily průměru 8 mm. 
V saunové části budou tyto příčky vyzděny do výšky 2 750 mm nad hrubou podlahou            
(+ 6,600 m)  a ztuženy železobetonovým věncem výšky 250 mm. Věnec bude ztužen 
minimálně 4 ocelovými profily průměru 8 mm. 
 
 Izolace 
 Hydroizolace 
Jako ochrana proti zemní vlhkosti je v suterénu navrženo hydroizolační souvrství ze dvou 
asfaltových oxidovaných pásů Bitumax AL S40 a Bitumax G200 S40. Jsou nataveny na 
podklad opatřený penetračním nátěrem - penetrační nátěr Sikagard® PoolCoat. Tato izolace 
bude zároveň sloužit také jako ochrana proti radonu.  



 

Jako hlavní hydroizolace bude na střeše použit modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX PV 
DESIGN s  polyesterovou vložkou, který  bude v některých skladbách doplněn o 
modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX GV s skelnou vložkou. Hydroizolace bude vytažena 
min 300 mm na atikovou nadezdívku. Jako parozábrana je pak modofikovaný asfaltový pás 
BITUMAX AL S 35  se skelnou rohoží nebo pěnové sklo Foamglas. 
Pro izolaci podlah ve sprchách a kolem bazénů bude použita hydroizolační stěrka 

Sikalastic®-152 - cementová malta pro elastickou izolaci a ochranu betonu vytažená 150 mm 

na svislé obvodové konstrukce místnosti, ve sprchových koutech a za vanou do výše 1800 

mm. Podklad pod stěrkou bude opatřen penetračním nátěrem Sikagard® PoolCoat 

 
 Tepelné izolace 
Veškeré stavební konstrukce splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla Un, které 
požaduje platná ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov.  
Tepelné izolace jsou ze systému Isover nebo pěnového skla Foamglas. Obvodové stěny 
v 1.NP a ve 2.NP (venkovní část) budou opatřeny kontaktním zateplením Isover EPS 
GreyWall tl. 120 mm. Zateplovací systém bude přetažen 50 mm přes rámy oken. Výsledný 
součinitel prostupu tepla činí U= 0,18 W/m2K. 
Suteréní zdi (1.S) a zdivo v 1.NP, které jsou ve svahu budou zatepleny izolačními deskami 
Isover XPS tl. 120 mm. Tyto desky budou přilepeny pur pěnou na hydroizolaci a budou 
chráněny nopovou fólií. Hodnota součinitele prostupu tepla U= 0,25 W/m2K.  Podlaha bude 
od suterénu izolována ISOVER EPS 200S, 2 x tl. 40 mm – více skladby podlah.. 
Plochá střecha se skladbou SP1 je izolována 2 x ISOVER EPS 100S tl. 140 mm (Σ = 280mm) 
se součinitelem prostupu tepla U= 0,12 W/m2K. Skladba SP2 nad bazénovou halou je 
izolována pěnovým sklem Foamglas T4 + v celkové tloušťce 280 mm se součinitelem 
prostupu tepla U= 0,14 W/m2K. Stejnou hodnotu součinitele prostupu tepla má i skladba nad 
saunovou částí SP3 
U konstrukčních detailů s možným výskytem tepelných mostů – atiková nadezdívka, nebo 
obvodové zdivo v oblasti soklu, budou dutiny ve zdivu vysypány drceným polystyrénem 
HELUZ R. 
 
 
 Izolace proti radonu 
Jako ochrana před pronikáním radonu z podloží do objektu bude sloužit asfaltový Bitumax 
AL S40 z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie. Veškeré prostupy touto izolací 
budou provedeny jako plynotěsné. 
 
 Akustické izolace 
V podlahách ve 2 NP bude použita izolace proti kročejovému hluku ISOVER T-P 2 x tl. 20 
mm. Při provádění podlah je nutné dodržovat provedení dilatačních pásků oddělujících ostatní 
konstrukce. 
 
- Výplně otvorů 
 Okna v suterénu jsou navržena plastová Optimal od firmy AZ Okna s izolačním 

dvojsklem  a s výsledným součinitelem prostupu tepla  U = 1,0 W/m
2
K. Okna budou sklápěcí. 

 Okna v nadzemních podlažích jsou navržena jako euro okna s profily Solid Komfort SC 
92 Izolačním trojsklem. Výsledný součinitel prostupu tepla oken je Uw = 0,7 W/m2K. Okna 
jsou sklápěcí, otevíravá, pevně zasklená.  



 

 Vstupní dveře a posuvné dveře z obývacího pokoje na terasu a obytných pokojů v 2. NP 
na terasu a balkón jsou navrženy s euro profilů Solid Komfort SC 78 rámové s výsledným 
součinitelem prostupu tepla U = 0,8 W/m2K. 
 Okna a dveře budou upevněny pomocí páskových kotvících plechů a rámových 
hmoždinek. Po obvodu budou okna utěsněny z interiéru těsnícími pásky DenBraven Flexi 
INTERIER typ W a z exteriéru Den Braven Flexi EXTERIER typ E. Dále pak budou výplně 
otvorů opatřeny Den Braven Kompresní (expanzní) páskou HB a Apu lištami pro čisté 
provedení obvodových omítek. Volné prostory mezi rámy oken a obvodovým zdivem budou 
vyplněny Den Braven Maxi nízkoexpanzní pěnou. 
 Garážová vrata dodá firma Lomax. Jedná se o sekční vrata v provedení Delta – lamety. 
Lamely tvoří galvanizovaný plech tl. 0,53 mm s polyuretanovou výplní. K vratů dále náleží 
madlo pro ruční ovládání vrat, stropní automatický pohon Marantec, dálkové ovládání 
Marantec.   
Vnitřní dveře budou bezpolodrážkové dýhované do dřevěných obložkových nebo ocelových 
zárubní. Dveře budou plné i částečné prosklené, otevíravé i posuvné. Základní výška dveří je 
1 970 mm, šířky 700 – 900 mm. Posuvné dveře budou vsazeny do předem připraveného 
pouzdra JAP 700 Standart. 
Všechny výplně otvorů jsou popsané ve výpisu prvků. 
 
- Podlahy 
Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z laminátových lamel nebo 
keramické dlažeby. Lamino tl. 10 mm bude odděleno od roznášecí vrstvy pásy Mirelonu tl. 2 
mm. Vyrovnání povrchu pod dřevěné lamely se provede samonivelační stěrkou ARDEX K 
301. Keramická dlažba tl. 10 mm bude lepena lepidlem ARDEX X 77 S, které bude nataženo 
hladítkem. Na přechodech jednotlivých krytin budou použity odpovídající přechodové lišty. 
Ve všech místnostech budou provedeny sokly nebo ukončovací lišty. Při provádění podlah je 
nutné oddělení vrstvy potěrového betonu od ostatních konstrukcí separačním páskem Isover 
N/PP 50. Mezi polystyren a beton je nutno vložit separační PE fólii. Podlahy jsou podle 
umístění v základních tloušťkách 150mm v suterénu a 110mm v nadzemní podlaží.  
Přesné skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
- Truhlářské výrobky 
Schodiště bude obloženo nášlapy z tvrdého dřeva tl. 40 mm. Zábradlí vnitřního schodiště 
bude opatřeno dřevěným madlem Ø 60 mm. 
Vnitřní parapety budou dřevěné příslušné k okennímu systému. Tloušťka parapetních desek je 
16 mm, šířka 250 mm. Parapety budou lepeny na nízkoexpanzní PUR pěnu. 
Venkovní terasa a balkón je navržena dřevěná s nášlapnou vrstvou z prken WPC WOODECK 
SOLID 25mm. Nosný rošt tvoří výškově stavitelné podložky MAXI s pevnou hlavou typ 
NM4, NM5.  
Balkón je tvořen samonosnou konstrukcí, která se bude skládat ze sloupků 140/140, šikmé 
podpěry 80/120, vaznic 140/140, nosných trámků 80/100. Sloupky budou dole přichycené 
kotevních patek 140/120 a nahoře kotveny pomocí závytové tyče do věnce domu. Podrobnější 
popis se nachází v výkrese č. 17. 
Dále před garáží je navržena pergola sestavená ze sloupků 120/120 mm, šikmých podpěr 
80/140 mm, vaznic 120/120 mm a krokví 40/120 mm. 
Veškeré dřevo bude pevnostní třídy C24, opatřeno hydrofobní impregnací Nanobala. 
Větraná fasáda ze smrkových dřevěných desek 25/150 mm, které budou spojeny na pero a 
drážku. Desky budou opatřeny hydrofobní impregnací a bezbarvým lakem. 
 

- Klempířské výrobky 



 

Oplechování atik a veškeré klempířské prvky na střechách budou provedeny z měděných 
plechů – viz výpis prvků. Okenní parapety budou z měděných plechů,Vnější dešťové svody a 
žlaby budou čtvercové (a = 150 mm) a budou provedeny z měděného plechu. 
 
- Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní povrchy budou tvořeny vápennými omítkami systému Baumit. Omítky budou 
nanášeny ručně. Omítky budou vymalovány bílou disperzní Primalex Polar. Omítky budou 
v místech vedení instalací vyztuženy sklotextilní síťovinou. V omítkách budou používány 
rohové omítkové lišty. Při napojování k oknům budou použity okenní a dveřní připojovací 
lišty (APU lišty). Omítky se budou skládat ze tří vrstev a to: podkladní vrstva Baumit 
přednástřik 4 mm, jádro Baumit jádrová omítka 10 mm a Baumit omítková stěrka 4 mm.  
Všechny místnosti s mokrým provozem WC, sprchy, bazénová hala, sauny a odpočívárny se 
obloží keramickými obklady do výšky – viz výkresy. Lepení obkladů bude provedeno 
lepidlem Sika® Ceram-253. 
 
- Podhledy 
V 1.NP a 2. NP budou zhotoveny podhledy pro vedení vzduchotechnických instalací. 

Podhledy budou provedeny ze systému Knauf a Fermacell H2O. Podhledové desky budou 

přichyceny na nosné roštu z CD profilů, které jsou uchyceny na rychlozávěsy Ankerfix. 

 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Viz zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Závěr 
 
 Tématem mé diplomové práce byl návrh samostatně krytého bazénu. Cílem bylo 
vypracovat projektovou dokumentaci ve výkresové a textové části a zhotovení tepelně 
technického posudku. 
Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného plaveckého krytého bazénu. Délka bazénu je 
25 m. Objekt má protažený obdélníkový tvar od východu k západu. Na severní straně je 
objekt zapuštěn do svahu, tak že severní část – šatny, jsou ukryty pod terénem. Jižní strana je 
po celé délce bazénové haly prosklená.  
Objekt se dá rozdělit na 3 hlavní části. Vstupní část na východě. Zde se nachází hlavní vstup, 
zázemí zaměstnanců a v druhém patře jsou navrženy další přidružené provozy jako je 
občerstvení, obchod s plaveckými potřeby, solná jeskyně, kadeřnictví a kosmetika. Prostřední 
část tvoří především bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25 m a šířky 12,5 m, 
rekreačním bazénem, dětským bazénem 6m x 8,9 m a dále navazující vířivkou k níž náleží 
parní sauna. Na bazénovou halu navazují společné šatny se sprchami a toaletami. Třetí, 
západní, část tvoří v přízemí technické prostory pro vzduchotechniku a v 2.NP saunový svět, 
ve kterém bude finská sauna, bylinková sauna a turecká sauna. Na sauny navazuje venkovní 
ochlazovna – terasa, vybavená vířivkou s teplou vodou a ochlazovacím bazénkem. Dále se 
zde bude nacházet odpočívárna a masérna. Vstup do této části bude přes bazénovou halu. 
V saunovém světě bude též bar. 
Druhá a třetí část je plně podsklepena.V suterénu se nachází technologie pro úpravu vody, 
vzduchotechnika pro suterén a zázemí strojníka. První  - vstupní část je jen částečně 
podsklepena. Všechny tyto části objektu jsou od sebe odděleny konstrukční spárou. 
 
 
Věřím že tato práce byla pro mě přínosem nových vědomostí a zkušeností, které v budoucnu 
se mi budou v tomto oboru hodit. 
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