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Abstrakt 
 
     Předmětem této bakalářské práce je stavba krytého bazénu v městské části Brno 

Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a 

novostavby krytého bazénu. Stavba krytého bazénu je konstrukčně i výškově členěna na tři 

části. První část tvoří vstupní hala, na kterou navazuje část druhá s příslušenstvím bazénu 

(recepce, šatny, sprchy, toalety, pára), a s restaurací v druhém patře. Z restauračního prostoru 

lze díky skleněné stěně pozorovat dění v bazénové hale. Třetí část tvoří samotná bazénová 

hala s plaveckým bazénem délky 25m a vířivkou. Celková kapacita osob bazénu je 100. Celý 

suterén slouží jako technické zázemí bazénu.  

 

     Navrhovaný objekt slouží jako veřejná stavba pro plavání a odpočinek. Je zde řešen 

bezbariérový přístup v celém objektu včetně bezbariérového přístupu do plaveckého bazénu.  

  

Klíčová slova 

  

Krytý bazén, bazénová hala s plaveckým bazénem a vířivkou, technické zázemí, veřejná 

stavba, bezbariérový přístup.  

  

  

Abstract 
 
     The subject of my thesis is the project of an indoor swimming pool in the part of Brno- 

Zábrdovice. The space of the site comprises an outdoor swimming pool, a building of winter‘s 

spa and a new building of indoor pool. The building of the indoor pool is divided into three 

parts according to the construction and the altitude. The first part contains an entrance hall, 

which is followed by the second part where can be found facilities of the swimming pool 

(reception, changing rooms, showers, toilets, steam rooms), and a restaurant on the second 

floor. From the area of the restaurant, it is possible to observe through a glass wall the activity 

in the hall of the pool. The third part is the actual hall of the pool with the swimming pool of 

the length of 25metres and the whirlpool. The capacity of the pool is about 100 people. The 

entire basement is used as technical facilities of the swimming pool.  

 

     The proposed building is used as a public building for swimming and relaxes. There is 

solved a wheelchair accessible in the whole area, even the barrier free swimming pool.   

 
Keywords 
 

Indoor swimming pool, hall of the pool with the swimming pool and the whirlpool, technical 

facilities, public building, wheelchair accessible.  
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Úvod:  
 
     Tématem zadání bakalářské práce byl návrh krytého bazénu v Brně Zábrdovicích, 

konkrétně vedle zimních lázní Zábrdovice. Bakalářská práce vycházela z architektonické 

koncepce zpracované pro předmět AG34 Ateliér architektonické tvorby IV. absolvovaný ve 

třetím ročníku bakalářského studia 2012/2013 pod vedením Ing. arch. Petry Matouškové.  

 

     Objekt krytého bazénu bude sloužit jako plavecké a relaxační centrum s restauračním 

zařízením. Stavba je konstrukčně i výškově členěna na tři části. Část vstupní, část 

s příslušenstvím bazénu a část s bazénovou halou. Navrhovaná kapacita bazénu je pro 

100osob. V celém objektu je řešen bezbariérový přístup.  
 
     Celkový projekt je prezentován formou volné přílohy a elaborátu architektonické studie. 

Přílohy konstrukční studie, stavební části projektové dokumentace a architektonický detail.  
 



A. Průvodní zpráva                                                                                             Obnova lázní Zábrdovice 

 

Akce:    Obnova lázní Zábrdovice - Krytý bazén Zábrdovice 
 

Stavebník:    Město Brno  
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Vypracovala:    Veronika Neveselá 

 

Datum:             Brno, leden 2014 



A. Průvodní zpráva                                                                                             Obnova lázní Zábrdovice 

 

A.1  Identifikační údaje  
 

 A.1.1 Údaje o stavbě  
 

Název stavby:                    Krytý bazén Zábrdovice 

 

Místo stavby:                    Zábrdovická 158/13                                        

 Brno - Zábrdovice 

  kraj Jihomoravský 

Předmět 

dokumentace: dokumentace pro krytý bazén pro ohlášení  

                                            stavby    

 

 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 

 Žadatel / stavebník: Město Brno  

               Dominikánské náměstí 196/1 

                Brno-střed  

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
 

 Projektant:               Veronika Neveselá 

                                                           Sušilova 5  

                                                           Brno 602 00 

 

  

  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 
 Katastrální mapa lokality 

 Situace s inženýrskými sítěmi  

 

 

A.3  Údaje o území  

 
 a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
 

Stavební pozemek Zábrdovická 158/13, městská část Zábrdovice, okres Brno-město, 

kraj Jihomoravský. Pozemek se nachází v již zastavěné lokalitě obytných a 

veřejných domů, na pozemku je již postavená budova Městské lázně - Zábrdovice, 

letní koupaliště a šatny ke koupališti. Přístup na parcelu je projektován z jihu, 

přístup je již částečně vybudovaný.  
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              b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 

V současné době parcela slouží jako letní koupaliště. Část parcely pro výstavbu 

krytého bazénu slouží jako zahrada/opalovací plocha. Nenachází se na ní žádné 

vzrostlé dřeviny. Tato část pozemku je tedy připravena pro zahájení výstavby.   

 

 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 

 Pozemek investora se nenachází v lokalitě na okraji záplavového území.  

 

 d) údaje o odtokových poměrech 
 

               Stavba svým architektonickým řešením, umístěním na pozemku ani  

              technickým řešením nebude nijak narušovat okolní zástavbu.   

  

    Dešťové vody budou z objektu odváděny do vsaku, který bude vybudován  

- viz výkres situace. 

 

    Splaškové vody budou sváděny do nově zbudované kanalizační přípojky. 

 

    Voda bude do objektu přivedena nově vybudovanou vodovodní přípojkou z     

    místního veřejného vodovodního řadu.  

 

 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly  územního     

               plánování 
 

Navrhovaná stavba krytého bazénu respektuje plánovací dokumentaci a v rámci 

lokality stávající a budoucí výstavby koresponduje s cíli územního plánování. 

 

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Krytý bazén respektuje požadavky na využití území. 

 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů   
   

Splnění požadavků dotčených orgánů a zástupců vlastníků vedlejší technické a 

dopravní infrastruktury, stejně jako ostatní souhlasy  dotčených účastníků 

stavebního řízení, byly splněny.  

 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadována a není s nimi nijak 

 počítáno.  
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               i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

 Předpokládaná doba výstavby hrubé stavby je 1 rok od zahájení stavby. Dokončení   

              stavby se předpokládá do 3 let od vydání stavebního povolení. 

    

 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním  stavby   

                  (podle katastru nemovitostí) 
 

Stavba krytého bazénu je navržena na pozemku ul. Zábrdovická 158/13, Zábrdovice, 

Brno, kraj Jihomoravský.   

  

Krytý bazén bude vystaven na východní straně parcely 158/13 vedle Městských 

lázní – Zábrdovice, na jižní straně od letního koupaliště.  

 

               Parcela sousedí ze strany západní s parcelou č.p. 158/11, ze strany jižní s parcelami  

               č.p. 158/20 a 158/22, z východní strany s vlakovou železnicí a ze severní strany  

               s parcelou č.p. 902/6.  

  

 

A.4  Údaje o stavbě  

 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
  

Dokumentace řeší novostavbu krytého bazénu v městské části Zábrdovice, ve městě 

Brně. Daná lokalita je již z větší části zastavěna bytovými domy.  

  
 b) účel užívání stavby 
 

Účelem stavby je vybudovat krytý bazén určený pro celoroční užívání plaveckého 

bazénu i restauračního zařízení. Objekt je navržen tak, aby splnil všechny běžné 

požadavky s tímto účelem související. 

 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

 Stavba je navržena a řešena jako stavba trvalá. 

 

 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, v památkové zóně ani zvláštně 

chráněném území. Leží na okraji záplavového území.  

  

 

 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  technických   

               požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

   V případě navrhovaného objektu se jedná o veřejnou stavbu pro relaxaci a plavání, je    

   tedy nutné řešit bezbariérový přístup v celém objektu.  
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   Jsou zde vyhrazena 4místa pro imobilní. Včetně bezbariérového přístupu (výtahy,    

   rampy) je také řešen bezbariérový přístup do plaveckého bazénu.  
 

 Předkládaná projektová dokumentace pro stavební řízení splňuje požadavky  pro   

              výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na  stavby.    

              Především byl splněn § 40 a to v následujících bodech: 
 

  Vzájemné odstupy staveb mezi stávající zástavbou a novostavbou krytého 

bazénu splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního 

prostředí a hygienické požadavky na denní osvětlení a oslunění, a na 

zachování kvality prostředí.  

 Je splněna podmínka parkovacích stání na pozemku vedle novostavby 

bazénu i před původní budovou Lázní. Je vybudován prostor pro 

parkování minimálně 40 -ti osobních automobilů a docházková vzdálenost 

k objektu krytého bazénu je minimální, protože parkovací stání je v těsném 

sousedství novostavby na její východní straně.  

 Je splněna podmínka vedení a rozvodů inženýrských sítí pod zemí. 

Rozvody, jak vnější technické, tak i vnitřní venkovní vedení kanalizace a 

vody jsou vedeny pod zemí.   

 Jsou splněny základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb. Dále 

bude stavba vyhovovat co do ochrany proti hluku a bezpečnosti při 

užívání.   

 Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu jsou 

ověřeny dlouholetými zkušenostmi, tím je zaručeno, že stavba splní výše 

uvedené podmínky pro užívání a životnost konstrukce.    

 Světlá výška místností 1NP je 2800mm, místností v 2NP je 2700mm, 

světlá výška v bazénové hale je minimálně 6250mm. 

 U provozních chodeb je v 1NP i 2NP nejmenší průchodná šířka 1500mm. 

U technické chodby je průchodná šířka 1200mm.  

 Místnosti mají zajištěno dostatečné osvětlení a větrání čerstvým vzduchem 

i vytápění. Toaleta, šatny a sprchy, pára i bazénová hala mají zajištěné 

účinné odvětrávání, osvětlení a vytápění. Podlahové konstrukce splňují 

požadavky na tepelně technické vlastnosti a na dotykové povrchové 

teploty. V bazénové hale i v ostatních místnostech mají protiskluzovou 

úpravu odpovídající normovým hodnotám. 

 Navržené výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti 

a mají náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, 

svěšení nebo jiná deformace.  

 Střešní konstrukce, stropy a nosné vnější i vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy na normové hodnoty zatížení. 

 Stavba splňuje podmínky ochrany proti pronikání radonu z podloží. 

 Stavba splňuje podmínky ochrany proti pronikání zemní vlhkosti. Je 

navržena hydroizolace kladená celoplošně na podkladní betonovou desku, 

která v dostatečné míře zajistí ochranu konstrukce proti vlhkosti.  
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 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

 vyplývajících z jiných právních předpisů  
 

   Splnění požadavků dotčených orgánů a zástupců vlastníků  vedlejší technické a   

              dopravní infrastruktury, stejně jako ostatní souhlasy dotčených účastníků stavebního   

              řízení, byly splněny.  

 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení  
 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou požadována a není s nimi nijak 

 počítáno.  

 

 h) navrhované kapacity stavby 
 

  Souhrnné údaje ploch: 

 

                                                    Plocha pozemku                                        20500m2 

 Zastavěná plocha pozemku              11500m2  

 Celková užitná plocha                            7845m2 

 Užitná plocha Lázní                            2730m2 

 Užitná plocha šaten koupaliště              1215m2 

 Užitná plocha krytého bazénu               3900m2  

                                    (Zastavěná plocha krytého bazénu            1780m2) 

                                    Obestavěný prostor                                   36000m3  

 

 i) základní bilance stavby  
 

Pitná voda bude do objektu přivedena přes nově vybudovanou vodovodní přípojku z 

místního veřejného vodovodního řadu.  

 

Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku splaškové 

kanalizace do veřejného kanalizačního řadu.  

 

Dešťové vody budou svedeny do vsaku na pozemku. 

 

Budova bude vytápěna z větší části podlahovým elektrickým topením a el.  

přímotopy, v kancelářích a restauračním zařízení deskovými otopnými tělesy.  

              

Běžný odpad z novostavby krytého bazénu bude řešen popelnicemi na vyvážení, jejíž 

pravidelný vývoz zajistí investor u místní firmy řešící svoz a uložení komunálního 

odpadu v intervalu minimálně 2x za týden. Předpokládá se třídění odpadů a jeho 

ukládání na příslušná úložiště.   

 

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

              etapy) 
 

 Předpokládaná doba výstavby hrubé stavby je 1 rok od zahájení stavby.  

              Dokončení stavby se předpokládá do 3 let od vydání stavebního ohlášení. 
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               Popis výstavby:     1. Příprava území – zařízení staveniště 

                                              2. Výkopy 

                                              3. Základy               

                                              4. Hrubá stavba 

                                              5. Instalace, rozvody 

                                              6. Dokončovací práce – kompletace 

                                              7. Dokončovací práce – revize 

                              8. Kolaudace 

 

 Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební  

              práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební  

              činnost neomezovala žádné stavební objekty a provozy v okolí. 
  

 k) orientační náklady stavby  
 

               Orientační hodnota stavby činí 200 mil. Kč 

               Obestavěný prostor činí 36000m3 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a  technologická 

zařízení  

 
Jedná se o výstavbu krytého bazénu s restauračním zařízením v 2NP, včetně 

zpevněných ploch. Objekt je členěn na tři konstrukční části. A to na jednopodlažní 

část se vstupním prostorem, druhou část tvoří objekt s šatnami, sprchami a 

příslušnými místnostmi pro bazén v 1NP a restauračním zařízením v 2NP. Třetí část 

tvoří samotná bazénová hala. Bazénová hala i část s šatnami, sprchami je 

podsklepená. Celý suterén slouží pro technologie bazénu, strojovny, 

vzduchotechniku, kogenerační jednotku, akumulační jímku a další příslušenství 

krytého bazénu.  
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B.1    Popis území stavby  
  

            a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Stavební pozemek Zábrdovická 158/13, městská část Zábrdovice, město Brno, kraj 

Jihomoravský. Pozemek se nachází v již zastavěné lokalitě obytných a veřejných 

budov, na pozemku je již postavená budova Městské lázně - Zábrdovice, letní 

koupaliště a šatny ke koupališti. Přístup na parcelu je projektován z jihu, přístup je již 

částečně vybudovaný.  

 

            V současné době jsou na pozemku přichystané inženýrské sítě: 

 

Vodovodní přípojka bude napojená na veřejný vodovodní řad, na pozemku se nově 

vybuduje vodoměrná šachta.  

 

Splašková kanalizace bude napojená na veřejný vodovodní řad, na pozemku se nově 

vybuduje revizní šachta. 

 

Na pozemku bude vybudovaný elektrický pilíř. Z elektrického pilíře bude vedený 

podzemní kabel, který bude jako vnitřní venkovní vedení ukončený v rozvodné skříni 

v technické místnosti.  

 

Dešťové vody ústí do vsaku, který bude nově vybudovaný na pozemku investora. Před 

vsakem se nově vybuduje revizní šachta pro dešťovou kanalizaci.  

 

Plynovodní přípojka bude napojená na veřejný plynovodní řad.  

 

           b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
 

Pod podlahami v přízemí se položí asfaltová hydroizolační vrstva, oxidovaná, která 

brání pronikání vlhkosti a radonu. Asfaltové pásy se kladou na upravený podklad. 

Pokládání a spojování asfaltových pásů se provádí podle příslušných montážních 

předpisů výrobce a v souladu s ČSN 73 0600. Navržená hydroizolace je FOALBIT AL 

S 40 oxidovaný o počtu vrstev 1 s radonovou ochranou. 

Žádná jiná měření a průzkumy na pozemku investora nebyly prováděny. 

 

           c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 

Na pozemku č.p.158/13 se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Lokalita je na okraji záplavové území v Brně – Zábrdovicích. 

Pozemek se nenachází v lokalitě spadající do poddolovaného území.  
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 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

 odtokové poměry v území 
 

           Stavba svým architektonickým řešením, umístěním na pozemku ani  

           technickým řešením nebude nijak narušovat okolní zástavbu.   

 

 Dešťové vody budou z objektu odváděny do vsaku, který bude vybudován  

- viz výkres situace. 

 

 Splaškové vody jsou svedeny do nově zbudované kanalizační přípojky. 

 

Voda bude do objektu přivedena nově vybudovanou vodovodní přípojkou z     

           místního veřejného vodovodního řadu.  

 

           Návrh řešení odtokových vod nebude mít zásadní vliv na odtokové podmínky v dané   

           lokalitě.  
  

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

    
 Žádné požadavky na asanace ani demolice nejsou známy ani požadovány.

 Zájmové území je bez zamoření a nejsou na něm žádné stavby ani dřeviny - pozemek    

 je připraven k výstavbě. 

 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

 pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

 Parcela určená pro výstavbu není v současnosti evidovaná jako zemědělský půdní fond   

 a není určena k plnění funkce lesa.  

 

 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

 dopravní a technickou infrastrukturu)  

  

Územně technické podmínky v dané lokalitě nejsou nikterak složité. Novostavba 

objektu bude napojena na nově vybudovanou vodovodní přípojku a plynovodní 

přípojku.  

 

Splaškové vody budou sváděny nově vybudovanou přípojkou splaškové kanalizace do 

místního veřejného řadu kanalizace.  

 

Dešťové vody budou z objektu odváděny do vsaku, který bude vybudován na pozemku 

investora č.p.158/13.  

 

         Manipulační plochy (přístupová cesta a parkovací stání) řeší dopravní a pěší  

           napojení krytého bazénu pomocí nově zbudovaného vjezdu, který ústí na 

           místní asfaltovou komunikaci. Tento vjezd bude považován jako hlavní 

           napojení na dopravní infrastrukturu. Před budovou Lázní jsou již dva vjezdy do  

           areálu zbudovány, zde je navrženo 8 parkovacích míst. U nově zbudovaného 

           vjezdu je navrženo 33 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa pro imobilní.  
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          Do budoucna je uvažováno o zřízení dalších parkovacích míst v ulici za  

          železničním přejezdem, jde o jednosměrnou ulici mezi ulicí Bubeníčkova a  

          Lazaretní. Tato parkovací místa by mohla sloužit jako parkování v letním  

          období ke koupališti, kde je momentálně nedostatečné množství parkovacích 

          stání.  

 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

 Předpokládaná doba výstavby hrubé stavby je 1 rok od zahájení stavby. Dokončení 

stavby se předpokládá do 3 let od vydání stavebního povolení. 

  

 

B.2   Celkový popis stavby  

  

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních     

 jednotek  

 

Jedná se o novostavbu krytého bazénu, který je členěn konstrukčně a výškově na 

3části. První částí je vstupní hala, na ni navazuje druhá část s 2nadzemními podlažími, 

s šatnami, sprchami a příslušenstvím potřebným k bazénu v 1NP a s restauračním 

zařízením v 2NP. Třetí část slouží jako samotná bazénová hala s plaveckým bazénem 

délky 25m a vířivkou. Kapacita bazénu je 100osob, pro tuto kapacitu je navrženo i 

dostatek šatních skříněk, sprch i WC. Objekt má suterén pod částí bazénové haly i pod 

částí s příslušenstvím bazénu, celý suterén slouží jako technické zázemí bazénu.  

Půdorys objektu má tvar obdélníku se vstupem ¼ kružnice o zastavěné ploše 1780m2 a 

užitné ploše 3900m2. Maximální půdorysné rozměry jsou 74,8x 23,9m.  

Účelem stavby je vybudování krytého bazénu s restauračním zařízením určeným 

k celoročnímu provozu plaveckého bazénu i restauračního zařízení. Objekt je navržen 

tak, aby splnil všechny běžné požadavky s tímto účelem související.  

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 

          a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 

Stavební pozemek tedy parcela č.p.158/13,  Zábrdovická 13, město Brno, kraj 

Jihomoravský. Pozemek se nachází v již zastavěné lokalitě převážně bytových domů.  

 

Architektura tohoto projektu je ovlivněna tvarem vymezeného pozemku a částečně i 

objekty v blízké okolní zástavbě, především zde byla snaha o začlenění na pozemek, 

kde je již významná budova zimních lázní Zábrdovice od Prof. Arch. Ing. Bohuslava 

Fuchse, DrSc. 

 

Fasáda objektu bude z pohledu z ulice tvořena čirou skleněnou fasádou, přesněji 

izolační trojsklo v troj komorovém hliníkovém rámu Sulko PROFIline, za ní je vidět 

dvojpodlažní objekt s dřevěným obkladem cedru červeného, zajistí firma Dekwood.  
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Fasáda bazénové haly bude ze strany do ulice oplechována plechem modro-šedé, lesklé 

barvy, TiZn, od firmy Rheizink. Fasádu směrem do areálu bude tvořit skleněná stěna 

z izolačních trojskel, zasazených do tříkomorových hliníkových rámů Sulko 

PROFIline, které jsou umístěné po 4,3metrech do ocelových I profilů. Okna a venkovní 

dveře jsou navržena plastová či hliníková, plastová okna budou pouze v 2NP 

v restauračním zařízení, jeho zázemí, v šatnách pro personál a v kancelářích.  

 

Střešní krytina bude tvořena asfaltovými pásy Fatrafol černé barvy.  

Objekt je zastřešený rovnou střechou, se sklonem nad bazénovou halou 4%, se sklonem 

nad částí s příslušenstvím bazénu a vstupní částí 4% - viz výkres střechy.  

Zastavěná plocha objektu je 1780m2  a užitná plocha je 3900m2. 

 

        Manipulační plochy (přístupová cesta a parkovací stání) řeší dopravní a pěší  

          napojení krytého bazénu pomocí nově zbudovaného vjezdu, který ústí na 

          místní asfaltovou komunikaci. Tento vjezd bude považován jako hlavní napojení  

          na dopravní infrastrukturu. Před budovou Lázní jsou již dva vjezdy do  

          areálu zbudovány, zde je navrženo 8 parkovacích míst. U nově zbudovaného 

          vjezdu je navrženo 33 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa pro imobilní.  

 

         Do budoucna je uvažováno o zřízení dalších parkovacích míst v ulici za  

         železničním přejezdem, jde o jednosměrnou ulici mezi ulicí Bubeníčkova a  

         Lazaretní. Tato parkovací místa by mohla sloužit jako parkování v letním  

         období ke koupališti, kde je momentálně nedostatečné množství parkovacích 

         stání.  

 Z urbanistického hlediska stavba svým vzhledem, osazením na pozemku a s    

 doplňující terénními úpravami nebude narušovat okolní zástavbu.  

 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

  

Navržená výstavba objektu svým hmotným uspořádáním a měřítkem respektuje 

budoucí a současnou zástavbu, kterou negativně nenaruší. Stavba je konstrukčně i 

výškově dělena na 3části. Půdorys objektu má tvar obdélníku, ovšem se vstupem ¼ 

kružnice. Maximální půdorysné rozměry jsou 74,8x 23,9m. S nejvyšší výškou hřebene 

8,70m. Objekt je členěn na tři hlavní části: vstup, zázemí bazénu s restauračním 

zařízením a bazénovou halu. 

 

Materiálové a barevné řešení:  

Střešní krytina bude tvořena asfaltovými pásy Fatrafol černé barvy. Klempířské 

výrobky budou z TiZn. 

          U vstupu a bazénové haly jsou okna a venkovní dvoukřídlé dveře navržena jako čirá  

          izolační trojskla v hliníkových troj komorových rámech Sulko PROFIline.  

          Dveře interiérové v bazénové hale a v místnostech šaten a WC jsou celoskleněné kalené   

          jednokřídlé či dvoukřídlé, Stylus. 

          V kancelářích, denních místnostech a šatnách pro personál a v restauračním  

          zařízení s jeho příslušenstvím jsou navrženy plastové dveře.  
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Barevné řešení fasády:  

Část fasády vstupu bude tvořena tenkovrstvou silikátovou omítkou Weber bílé barvy, 

hladká. Fasáda objektu s šatnami, sprchami a restauračním zařízení bude opatřena 

dřevěnými obklady firmy Dektrade, sortiment divize Dekwood, materiál: cedr červený. 

Fasáda bazénové haly je tvořena oplechováním, jde o kovové tmavě modro šedé lesklé 

oplechování, TiZn plech, Rheinzink.  

 

         Přístupová cesta a parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové  

         dlažby. Také zásobovací cesta a okapové chodníky budou provedeny  

         z betonové zámkové dlažby. Z parkovacích ploch budou vedeny komunikační  

         chodníky do objektu krytého bazénu. Ostatní plochy kolem objektu budou  

         zatravněny. Oplocení pozemku je již vybudováno, výška oplocení je 2,5m. 

 

 

        B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

           

Vstup do objektu je z jižní strany, orientován k místní komunikaci. Vstup se nachází   

v ¼ kruhovém objektu, přes vstupní halu se dostáváme k recepci s místností pro vyzutí, 

na kterou navazují společné šatny se skříňkami a převlékacími kabinami. Odtud vedou 

vstupy do ženských a mužských sprch a WC, kterými se projde až do bazénové haly. 

Bazénová hala je tvořena plaveckým bazénem délky 25m, dětským bazénem, vířivkou 

a bylinkovou a aroma párou. Také zde najdeme dva sklady a zázemí pro plavčíky. 

Vstup pro personál je umístěn na druhou stranu od recepce, zde je umístěno WC, šatny 

pro personál, kancelář a technická chodba.  

V této části objektu je i druhé nadzemní podlaží a suterén. Do druhého podlaží vede 

schodiště či výtah, které jsou umístěny po pravé straně od recepce. V druhém podlaží je 

navrženo restaurační zařízení s barem a výhledem přes skleněnou stěnu do bazénové  

haly. Vstup pro personál je oddělen, je zde umístěna šatna, WC a denní místnost pro 

personál, kancelář a zásobovací místnost se sklady, na které navazuje kuchyně. 

Restaurační zařízení slouží jako kavárna, drobné občerstvení/pizzerie.  

Do suterénu se dostaneme stejným výtahem či schodištěm z prvního nadzemního 

podlaží. Suterén slouží jako technické místnosti bazénu, jsou zde umístěny kogenerační 

jednotky, vzduchotechnika, kotelna, sklad, úpravna vody, elektro rozvodna, akumulační 

jímka i místnost skladníka s hygienickou kabinou.  

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

          V případě navrhovaného objektu se jedná o veřejnou stavbu pro relaxaci a plavání, je    

          tedy nutné řešit bezbariérový přístup v celém objektu. Jsou zde vyhrazena 4místa pro  

         imobilní. Včetně bezbariérového přístupu (výtahy, rampy) je také řešen bezbariérový  

         přístup do plaveckého bazénu. Stavba je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve  

         znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující  

         užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

 Projekt předkládaný pro stavební řízení splňuje všechny požadavky na bezpečnost 

stavby při užívání. 

 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

 a) stavební řešení  

 Nosný systém vstupního objektu je tvořený železobetonovými sloupy (o průměru 

300mm) a železobetonovou deskou. Objekt se dvěma nadzemními podlažími je tvořen 

nosnými cihlovými zdmi (Porotherm tl.300mm) a železobetonovými deskami, objekt 

bazénové haly je tvořen lepenými lamelovými sloupy (tl.400x600mm) a nosnými 

železobetonovými zdmi (tl.300mm), zastřešení také pomocí lepených lamelových 

nosníků (tl.400x1000mm). Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými deskami, 

strop haly bazénu je tvořen lepenými lamelovými nosníky.  

Základové konstrukce jsou uvažovány jako monolitické železobetonové patky a pasy, 

pod bazénem je železobetonová deska.  

 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení  
    

          Část se vstupní halou:  

Obvodové stěny vstupního objektu jsou tvořeny železobetonovou stěnou tl.300mm 

C25/30, s betonovou výztuží B500B a železobetonovými sloupy o průměru 300mm 

C25/30, s betonovou výztuží B500B se skleněnou fasádou, která je zasazena do 

hliníkových rámů SULKO. Jde o izolační trojsklo čiré barvy v tříkomorových 

hliníkových rámech SULKO PROFIline (U=1,00W/m²K). Z vnější strany je aplikován 

kontaktní zateplovací systém ESP tl.180mm (U=0,21W/m²K). Část fasády vstupu bude 

tvořena tenkovrstvou silikátovou omítkou Weber bílé barvy, hladká.  

 

Strop tvoří železobetonová deska tl.250mm s kontaktním zateplovacím systémem EPS 

tl.180mm, povrch je tvořen dvojitou vrstvou hydroizolace Fatrafol 810. Střecha je 

navržena jako rovná střecha se sklonem 4%. Všechny klempířské výrobky budou 

provedeny z TiZn.  

 

Podlahu tvoří železobetonová deska tl.250mm, povrchová úprava nášlapné vrstvy je 

tvořena velkoformátovou keramickou dlažbou Rako, 300x300mm, šedé barvy. Lepené 

do lepidla.  

 

Základy vstupní části budou z železobetonových patek a pasů. Tloušťka základových 

pasů je 600mm, tloušťka základových patek je 600x600mm. Viz výpočet základů.  

 

Vstupní hala je vytápěna podlahovým elektrickým topením FENIX.  
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Část s dvěma nadzemními podlažími (příslušenství bazénu, restaurace):   

Obvodové i vnitřní nosné stěny objektu s dvěma nadzemními podlažími tvoří cihlový 

systém Porotherm Profi, obvodové nosné konstrukce jsou tl.300mm a vnitřní nosné 

konstrukce tl.300mm, příčky 140 a 115mm.  

 

Z vnější strany je aplikován kontaktní zateplovací systém ESP tl.150mm 

(U=0,22W/m²K). Fasáda objektu bude opatřena dřevěnými obklady firmy Dektrade, 

sortiment divize Dekwood, materiál: cedr červený.  

 

Stropy nad 1S, 1NP i 2NP jsou tvořeny železobetonovou deskou tl.200mm s kontaktním 

zateplovacím systémem EPS tl.200mm, povrch je tvořen dvojitou vrstvou hydroizolace 

Fatrafol 810 (U=0,17W/m²K). Podhledy budou řešeny jako akustické vlhku odolné 

podhledy Rigips, v páře budou speciální pnuté foliové podhledy ZA-KA. Střecha je 

navržena jako rovná střecha se sklonem 4% a 4,5%. Klempířské výrobky budou 

provedeny z TiZn.  

 

Překlady v obvodových zdech jsou ze systému Porotherm, minimální uložení překladu 

na nosném zdivu je 125 a 200mm. U venkovních obvodových zdí, je mezi překlady 

navržena TI v podobě EPS. Výpis překladů – viz výkres půdorysu 1S, 1NP, 2NP.  

 

Obklady mokrých provozů (WC, sprch) jsou z tvořeny velkoformátovou keramickou  

          dlažbou Rako, 300x300mm, šedé a bílé barvy, do výšky 2000mm. Lepené do lepidla.  

 

Podlaha je tvořena železobetonovou deskou tl.300mm v 1NP a tl.200mm v 2NP. 

Povrchová úprava nášlapné vrstvy podlah je tvořena velkoformátovou keramickou 

dlažbou Rako, 300x300mm, šedé, bílé či hnědé barvy v mokrých provozech, 

kaučukovou podlahou šedé barvy v místnostech pro přezutí a vyzutí. V místnostech 

kanceláře, šaten a denních místností pro personál je položeno linoleum.  

   

          Budova bude vytápěna podlahovým elektrickým topením a el. přímotopy FENIX,   

          v kanceláři a restauračním zařízení jsou navržena desková otopná tělesa.   

 

          Část s bazénovou halou:  

Nosná konstrukce bazénové haly je tvořena železobetonovou stěnou C30/37 tl.300mm, 

s betonovou výztuží B500B, pohledový beton s tepelnou izolací pěnosklo Refaglass 

tl.150mm, která je velmi odolná proti vlhkosti (U=0,23W/m²K).  Fasáda bazénové haly 

je oplechována, jde o kovové tmavě modro šedé lesklé oplechování, TiZn plech, 

Rheinzink. 

Druhá strana bazénové haly je tvořena lepenými lamelovými sloupy firmy Tesko,  

tl.400 x 600mm, třída pevnosti lamelových nosníků je LLDGLL24, materiál: dub, 

modřín, smrk. Na lamelových sloupech jsou umístěny ocelové I profily, na které jsou 

upevněny hliníkové rámy SULKO. Přesně jde o izolační trojsklo čiré barvy 

v tříkomorových hliníkových rámech SULKO PROFIline (U=1,00W/m²K). Kotvení 

lamelových sloupů je provedeno kloubovým spojem o rozměrech 200x650mm do 

betonové tvárnice pomocí chemické kotvy. Kloubový spoj má ocelový roubík o 

průměru 20mm. Kloubový spoj je ocelový s anti- korozním.  
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Strop je vytvářen lepenými lamelovými nosníky firmy Tesko tl.400 x 1000mm, třída 

pevnosti lamelových nosníků je LLDGLL24, materiál: dub, modřín, smrk.  

Na nichž jsou upevněny trámky tl.50x50mm, prkenné desky s parotěsnou zábranou a 

pěnosklo REFAGLASS tl.2x150mm. Povrchovou úpravu tvoří dvojitá vrstva 

hydroizolace Fatrafol 810 (U=0,17W/m²K).   

 

Střecha je navržena jako rovná střecha se sklonem 4%. Podhledy v bazénové hale 

budou kotveny po stranách do lepených lamelových nosníků, podhled bude tvořen 

protihlukovou akustickou látkou černé barvy. Všechny klempířské výrobky budou 

provedeny z TiZn.  

Obklady mokrých provozů (WC, sprch) jsou z tvořeny velkoformátovou keramickou  

dlažbou Rako, 300x300mm, hnědé a bílé barvy, do výšky 2000mm. Lepené do lepidla.  

 

Podlahu tvoří železobetonová deska tl.300mm, povrchová úprava nášlapné vrstvy je 

tvořena velkoformátovou keramickou dlažbou Rako, 300x300mm, hnědé barvy. Lepené 

do lepidla.  

 

Celá bazénová hala je vytápěna podlahovým elektrickým topením FENIX.                                                                      
                                                                                                                                                     

Vzduchotechnika:  

Vzduchotechnika je řešena dvěma strojovnami VZT se čtyřmi stroji, které se nachází 

v suterénu. Dva stroje slouží pro vzduchotechniku bazénové haly, dva stroje pro šatny, 

sprchy, WC, vstup a restaurační zařízení. Potrubí vzduchotechniky je vyvedeno v místě 

vedle vířivky do bazénové haly, je přiznáno, oplechováno TiZn. Potrubí 

vzduchotechniky vede ke stropu nad lepené lamelové nosníky a tudy mezi trámky po 

celé bazénové hale. Je tedy kryto podhledem, který tvoří akusticky pohltivá černá látka, 

která je kotvena přímo do lepených lamelových nosníků.  
                                                                                                            

Suterén:  

Nosná konstrukce suterénu je tvořena betonovými tvárnicemi BTB 400, C30/37, 

konzistence S2, betonová výztuž B500B, s rozměry 250x450x250mm. Zateplena 

tepelnou izolací pěnosklo Refaglass tl.100mm a s hydroizolací FOTOALBIT AL S 40, 

oxidovaný AP s ochranou proti radonu a penetrací na bázi asfaltu. 

 

 Vnitřní nosný systém je tvořen betonovými tvárnicemi BTB 300, C30/37, konzistence 

S2, betonová výztuž B500B, s rozměry 250x300x250mm.  

 

Bazénová vana je nerezová vana z nerezy 316L s maximálním množstvím molibdenu, 

která bude usazena na místo pomocí nejmodernější technologie od firmy Bendorf. 

Nosná konstrukce bazénu je tvořena železobetonovým roštem C30/37, pevnostní třídy 

XD2, s betonovou výztuží B500B. Základ bazénu bude železobetonová deska.  

 

Základ suterénu jsou železobetonové pasy tl.700mm. Viz výpočet základů.  

 

Podlahu tvoří železobetonová deska tl.200mm, povrchová úprava nášlapné vrstvy je 

tvořena kaučukovou podlahou šedé barvy. 
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Výplně otvorů:  

          U vstupu a bazénové haly jsou okna a venkovní dvoukřídlé dveře navržena jako čirá  

          Izolační trojskla v hliníkových troj komorových rámech Sulko.  

          Dveře interiérové v bazénové hale a v místnostech šaten a WC jsou celoskleněné kalené   

          jednokřídlé či dvoukřídlé, Stylus. 

          V místnostech kanceláří, denních místností a šatnách pro personál a v restauračním  

          zařízení a jeho příslušenství jsou navrženy plastové dveře.  

 

 

         Schodiště:  

         Schodiště spojující jednotlivé podlaží objektu je navrženo jako monolitické  

         železobetonové schodiště z betonu C20/25, výztuž schodiště bude určena statickým  

         výpočtem. Schodiště je navrženo jako tříramenné. Povrchová úprava schodiště je  

         tvořena keramickou dlažbou Rako do lepidla.  Hrany jednotlivých stupňů jsou mírně  

         zaobleny.  

 

         Návrh vnitřního schodiště z 1S do 1NP: 

         7 stupňů v 1 rameni, 5 stupňů v 2 rameni a 7 stupňů v 3 rameni, celkem 19 stupňů 

 

         Návrh vnitřního schodiště z 1NP do 2NP: 

           8 stupňů v 1 rameni, 5 stupňů v 2 rameni a 8 stupňů v 3 rameni, celkem 21 stupňů 

         Přesný výpočet schodiště – viz Návrh schodiště   

 

 

         Odtok vody:  

         Odtok vody z bazénové haly bude řešen spádováním podlahy pod sklonem 2% od  

         okrajů a dveří bazénové haly. Odtok vody ze sprch, šaten a WC bude řešen spádováním  

         podlahy pod sklonem 1% od okrajů místností a hran dveří.  

 

         Odtok vody bude řešen pomocí systému SCHLUTER – KERDI – LINE, více  

         Podrobných informací o tomto systému viz – Řešení odtoku vody.  

 

          Inženýrské stavby:   

          V současné době jsou na pozemku přichystané inženýrské sítě. 

          Vodovodní přípojka bude napojená na veřejný vodovodní řad, na pozemku se nově  

          vybuduje vodoměrná šachta. Splašková kanalizace bude napojená na veřejný  

          vodovodní řad, na pozemku se nově vybuduje revizní šachta. Na pozemku bude  

          vybudovaný elektrický pilíř. Z elektrického pilíři bude vedený podzemní kabel, který  

          bude jako vnitřní venkovní vedení ukončený v rozvodné skříni v technické místnosti  

          v 1S. Dešťové vody budou ústit do vsaku, který bude nově vybudovaný na pozemku   

          investora. Před vsakem bude nově vybudovaná revizní šachta pro dešťovou kanalizaci.  

          Plynovodní přípojka se napojí na veřejný plynovodní řad.  
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          Řešení vnějších ploch: Přístupová cesta, par. stání a oplocení 

        Manipulační plochy (přístupová cesta a parkovací stání) řeší dopravní a pěší  

          napojení krytého bazénu pomocí nově zbudovaného vjezdu, který ústí na 

          místní asfaltovou komunikaci. Tento vjezd bude považován jako hlavní 

          napojení na dopravní infrastrukturu. Před budovou Lázní jsou již dva vjezdy do  

          areálu zbudovány, zde je navrženo 8 parkovacích míst. U nově zbudovaného 

          vjezdu je navrženo 33 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa pro imobilní.  

         Do budoucna je uvažováno o zřízení dalších parkovacích míst v ulici za  

       

         železničním přejezdem, jde o jednosměrnou ulici mezi ulicí Bubeníčkova a  

         Lazaretní. Tato parkovací místa by mohla sloužit jako parkování v letním  

         období ke koupališti, kde je momentálně nedostatečné množství parkovacích 

         stání.  

          Z urbanistického hlediska stavba svým vzhledem, osazením na pozemku a s    

          doplňující terénními úpravami nebude narušovat okolní zástavbu.  

 

         Přístupová cesta a parkovací stání budou provedeny z betonové zámkové  

         dlažby. Také zásobovací cesta a okapové chodníky budou provedeny  

         z betonové zámkové dlažby. Z parkovacích ploch budou vedeny komunikační  

         chodníky do objektu krytého bazénu. Ostatní plochy kolem objektu budou  

         zatravněny. Oplocené pozemku je již vybudováno. Výška oplocení je 2,5m. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  
 

 Navrhovaný objekt novostavby je atypický objekt. 

 Použité materiály a konstrukce, stejně jako postup výstavby je ověřován a    

 doložen certifikáty o provedení a jakosti jednotlivých konstrukcí a prací. 

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

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v 

případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 

        B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických  

        zařízení  

 

Budova bude vytápěna podlahovým elektrickým topením a el. přímotopy, v kanceláři a 

restauračním zařízení jsou navržena desková otopná tělesa.   

 

           Projekt a montáž spotřebičů, strojů bude provede odborná firma dle  

           platných norem. Technické místnosti, stroje a technologie bazénu budou  

           umístěny v suterénu.  
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         B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

Stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb.  

 

          B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

         a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje veškeré tepelně technické parametry dle ČSN 73 05 40 – 2: Požadavky.  

 

Ve skladbě podlah v přízemí a suterénu, které leží na zemině je navržená tepelná 

izolace z pěnoskla v tl.100mm.  

 

Vnější stěny budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s fasádními 

deskami EPS tl.150mm u objektu s dvěma nadzemními podlažími.  

Vnější stěny u bazénové haly se zateplí tepelnou izolací z pěnoskla tl.150mm. 

 

Strop u vstupní části bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem EPS 

tl.180mm. Strop u dvoupodlažní části se zateplí vnějším kontaktním zateplovacím 

systémem EPS tl.200mm. Strop u bazénové haly bude zateplen izolací z pěnoskla 

tl.2x150mm.   

 

Okna, vstupní dveře budou vybavena izolačním trojsklem, celkový součinitel prostupu 

tepla (včetně rámu) Uw = 1,00 W/m2K.  
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Všechny obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540-2 (2011): 

 

Označení - Obvodová konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 

Navržená 

hodnota 

Požadovaná 

hodnota 
Posouzení  

S1 -   Podlaha vstupní část 0,40 0,45 vyhovuje 

      S3 -   Podlaha suterénu 0,34 0,45 vyhovuje 

     S13 -  Skleněná fasáda    

        vstupní části        
0,63/1,00 1,50/1,70 vyhovuje 

      S8 -  Obvodová stěna 

        dvoupodlažní části  0,22 0,30 vyhovuje 

      S6 -   Obvodová stěna    

        bazénové haly 0,23 0,30 vyhovuje 

      S11 -  Strop vstupní části 0,20 0,24 vyhovuje 

S9 -   Strop dvoupodlažní  

  části 0,17 0,24 vyhovuje 

S7 -   Strop bazénové haly 0,17 0,24 vyhovuje 

         Okna / Dveře/    

         Skleněné stěny 1,00/1,00 1,50/1,70 vyhovuje 

 

 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí  

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. O technických 

požadavcích na stavby č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými 

hygienickými předpisy (především č.238/2011 Sb. O stanovení hygienických 

požadavků na koupališti) a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 

zdravých životních podmínek. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, 

tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

Větrání místností:  

           Ve všech místnostech 2NP je přirozené větrání, restaurační prostor  

           s posezením je doplněno o nucené větrání. Odtah par v kuchyni bude zajištěn  

           digestoří.  

           V 1NP je přirozené větrání v místnosti kanceláře, šaten pro personál. Šatny     

           bazénu, WC, sprchy, pára, bazénová hala je nuceně větrána.  

 

           Vytápění objektu: 

 Budova bude vytápěna podlahovým elektrickým topením a el. přímotopy. V kanceláři,   

 šatnách pro personál a restauračním zařízení budou desková otopná tělesa.   
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Osvětlení místností:  

Všechny místnosti mají zajištěno dostatečné osvětlení. V restauračním zařízení, 

bazénové hale, kanceláři a šatnách pro personál je dostatečné denní osvětlení. Šatny, 

sprchy, WC budou uměle osvětleny.  

 

          Zásobování vodou: 

Zdroj pitné vody pro objekt rodinného domu bude řešen za pomoci napojení přes nově 

vybudovanou vodovodní přípojku na místní veřejný vodovodní řad.  

Voda z vodovodního řadu je v současné době uvažována jako jediný zdroj pitné vody 

v objektu. Voda pro bazén bude řešena akumulační jímkou v 1S.  

 

          Odpadní vody:  

 Dešťové vody budou z objektu odváděny do vsaku, který se vybuduje na   

 pozemku. Splaškové vody budou sváděny nově vybudovanou přípojkou    

 splaškové kanalizace do místního veřejného řadu splaškové kanalizace. 

 

 Domovní odpad:   

Běžný odpad z novostavby krytého bazénu bude řešen popelnicemi na vyvážení, jejíž   

pravidelný vývoz zajistí investor u místní firmy řešící svoz a uložení komunálního  

odpadu v intervalu minimálně 2x za týden. Předpokládá se třídění odpadů a jeho 

ukládání na příslušná úložiště.  

  

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

  

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pod podlahami v přízemí bude položena asfaltová hydroizolační vrstva oxidovaná, 

která brání pronikání vlhkosti a radonu. Asfaltové pásy se kladou na upravený 

podklad. Pokládání a spojování asfaltových pásů se provádí podle příslušných 

montážních předpisů výrobce a v souladu s ČSN 73 0600. Navržená hydroizolace je 

FOALBIT AL S 40 oxidovaný o počtu vrstev 1 s radonovou ochranou. 

 

 b) ochrana před bludnými proudy  
Vzhledem k rozsahu, druhu stavby a jejímu umístění nebyl prováděn korozní průzkum     

 a stavba nepočítá s žádným zvláštním opatřením proti bludným proudům. 
 

            c) ochrana před technickou seizmicitou  
Lokalita je mimo technickou seizmicitu – opatření zde nejsou uvažovány. 
 

             d) ochrana před hlukem  

  Objekt splňuje veškeré hlukové limity. Pronikání zvýšeného hluku do objektu je  

            zabráněno volbou vhodného konstrukčního systému a použitím výplní otvorů s   

            izolačním trojsklem.  

 

 e) protipovodňová opatření 
 Lokalita se nachází na okraji záplavového území – protipovodňová opatření nejsou    

 uvažována. Do budoucna by se mohlo uvažovat o vybudování pilot pod základy. 
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           f) ostatní účinky  
Pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území, ani v blízkosti výskytu 

metanu. Pozemek se nenachází v CHKO ani památkové zóně.  

 

 

 B.3   Připojení na technickou infrastrukturu  

   
 Elektřina 
           Na pozemku bude vybudovaný elektrický pilíř. Z elektrického pilíře bude vedený  

           podzemní kabel, který bude jako vnitřní venkovní vedený ukončený v rozvodné skříni   

           v technické místnosti v 1S. 

            

Vodovod 

            Vodovodní přípojka bude napojená na veřejný vodovodní řad. 

           Na pozemku se nově vybuduje vodoměrná šachta.  

 

           Kanalizace splašková 
           Splašková kanalizace bude napojená na veřejný vodovodní řad. Na pozemku   

           se nově vybuduje revizní šachta. 

 

           Kanalizace dešťová 
           Dešťové vody budou ústit do vsaku, který bude nově vybudovaný na pozemku   

           158/13. Před vsakem bude nově vybudovaná revizní šachta  

           pro dešťovou kanalizaci. 

 

 

B.4  Dopravní řešení  
 

          a) popis dopravního řešení 
         Manipulační plochy (přístupová cesta a parkovací stání) řeší dopravní a pěší  

          napojení krytého bazénu pomocí nově zbudovaného vjezdu, který ústí na 

          místní asfaltovou komunikaci. Tento vjezd bude považován jako hlavní 

          napojení na dopravní infrastrukturu. Před budovou Lázní jsou již dva vjezdy do  

          areálu zbudovány, zde je navrženo 8 parkovacích míst. U nově zbudovaného 

          vjezdu je navrženo 33 parkovacích míst, z toho 4 parkovací místa pro imobilní.  

         Do budoucna je uvažováno o zřízení dalších parkovacích míst v ulici za  

         železničním přejezdem, jde o jednosměrnou ulici mezi ulicí Bubeníčkova a  

         Lazaretní. Tato parkovací místa by mohla sloužit jako parkování v letním  

         období ke koupališti, kde je momentálně nedostatečné množství parkovacích 

         stání.  
  

 

           b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
           Pozemek je již napojený na dopravní infrastrukturu města sjezdem na místní asfaltovou  

           komunikaci.  
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           c) doprava v klidu  
           Parkování vozidel je řešeno parkovacím stáním navazující sjezdem na místní  

           asfaltovou komunikaci. Stání pro os. automobily bude navrženo z betonové zámkové  

           dlažby. Je navrhnuto přes 40 parkovacích stání.  

 

           d) pěší a cyklistické stezky 
           Pěší napojení na místní komunikaci je přes stávající sjezd, který je zbudovaný. 

           Cyklistické stezky se v těsné blízkosti území nevyskytují. 

 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
            a) terénní úpravy 

Reliéf území, tedy i řešeného pozemku investora je rovinatého charakteru.  Nachází se 

v městské části Zábrdovice, města Brna. Při provádění terénních úprav bude brán 

zřetel na okolní stavby, zahrady a komunikace, aby nedošlo k jejich poškození nebo 

ohrožení jejich funkčnosti.  

 

 b) použité vegetační prvky  

 V rámci tohoto projektu byly vysázeny nově stromy, před a podél novostavby    

            krytého bazénu. Před i za stávajícím objektem Lázní jsou stromy a keře    

            ponechány.  

 

 c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou uvažována. 

    

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho      

         ochrana  

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

             Ochrana před hlukem  

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném   

             venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č.   

             148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu  

             výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou  

             nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 

venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému 

nařízení.  
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Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno. 

 

Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhl.č.381/2001 Sb., vyhl.č.383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít 

nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 

odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání 

odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 

škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.  

 

             b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  

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

             krajině  
 Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 9021 -   

 Výsadba rostlin, ČSN 83 9031 -Zakládání trávníků, ČSN 83  9041 - Technicko-  

 biologická zabezpečovací opatření, ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o  

 rostliny. 

 

             c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Zájmové území investora se nenachází v chráněném území spadající do oblasti Natura   

 2000. Výstavba tedy nebude mít negativní vliv na chráněné oblasti. 

 

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska   

 EIA  

 Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nejsou pro tuto stavbu známa.  

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  
Pozemek investora se nenachází v ochranném pásmu ani bezpečnostním pásmu. 

Pozemek investora nespadá do chráněného území.  

 

B.7    Ochrana obyvatelstva  

 

           Stavba krytého bazénu splňuje podmínky územního plánu města, tj. splňuje  

             základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany  

             obyvatelstva podle vyhlášky č.380/2002 Sb. 
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B.8 Zásady organizace výstavby  

 Zařízení staveniště včetně všech náležitostí zbuduje prováděcí firma. Zařízení  

               staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č.  

               262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.  

 

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí již vybudovaného vjezdu. 

Přes tuto komunikaci bude dovážen veškerý materiál na staveniště. Komunikace 

bude udržována v čistotě a případná lokální znečištění vzniklá vlivem výstavby 

budou neprodleně odstraněna. 
 

  Kontrola nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude přímo na   

               staveništi prováděna stavbyvedoucím ze strany dodavatelské firmy. 

  Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a   

               stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak,  

               aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlé komunikaci. Stavebními pracemi  

               nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní  

               prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím,  

               zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a komunikací, znečišťování  

               povrchových podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření   

               v objektech zařízení staveniště. 

  Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při   

               výstavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon   

               č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních   

               požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je  

               nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní  

               pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci  

               s předepsanou kvalifikací. 

 

  Předpokládaná doba výstavby hrubé stavby je 1 rok od zahájení stavby. Dokončení   

               stavby se předpokládá do 3 let od vydání stavebního ohlášení. 

 

               Popis výstavby: 

   

   1. Příprava území – zařízení staveniště 

    2. Výkopy 

    3. Základy 

    4. Hrubá stavba 

    5. Instalace, rozvody 

    6. Dokončovací práce – kompletace 

    7. Dokončovací práce – revize 

  8. Kolaudace 
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Závěr:  
 
     V projektu je kladen důraz na reprezentativnost a účelnost vnitřního i venkovního prostoru 

architektury. Stavba krytého bazénu je určena k celoročnímu využívání a slouží osobám všech 

věkových kategorií i osobám s omezenou schopností pohybu či orientace.  
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významná budova zimních lázní Zábrdovice od Prof. Arch. Ing. Bohuslava Fuchse, DrSc.  
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Anotace práce      Předmětem této bakalářské práce je stavba krytého bazénu v městské 

části Brno Zábrdovice. Prostor celého pozemku sestává z letního koupaliště, 

budovy zimních lázní a novostavby krytého bazénu. Stavba krytého bazénu 

je konstrukčně i výškově členěna na tři části. První část tvoří vstupní hala, 

na kterou navazuje část druhá s příslušenstvím bazénu (recepce, šatny, 

sprchy, toalety, pára), a s restaurací v druhém patře. Z restauračního prostoru 

lze díky skleněné stěně pozorovat dění v bazénové hale. Třetí část tvoří 

samotná bazénová hala s plaveckým bazénem délky 25m a vířivkou. 

Celková kapacita osob bazénu je 100. Celý suterén slouží jako technické 

zázemí bazénu.  

 

     Navrhovaný objekt slouží jako veřejná stavba pro plavání a odpočinek. 

Je zde řešen bezbariérový přístup v celém objektu včetně bezbariérového 

přístupu do plaveckého bazénu.  



Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

     The subject of my thesis is the project of an indoor swimming pool in the 

part of Brno- Zábrdovice. The space of the site comprises an outdoor 

swimming pool, a building of winter‘s spa and a new building of indoor pool. 

The building of the indoor pool is divided into three parts according to the 

construction and the altitude. The first part contains an entrance hall, which 

is followed by the second part where can be found facilities of the swimming 

pool (reception, changing rooms, showers, toilets, steam rooms), and a 

restaurant on the second floor. From the area of the restaurant, it is possible 

to observe through a glass wall the activity in the hall of the pool. The third 

part is the actual hall of the pool with the swimming pool of the length of 

25metres and the whirlpool. The capacity of the pool is about 100 people. 

The entire basement is used as technical facilities of the swimming pool.  

 

     The proposed building is used as a public building for swimming and 

relaxes. There is solved a wheelchair accessible in the whole area, even the 

barrier free swimming pool.  

 

 

Klíčová slova Krytý bazén, bazénová hala s plaveckým bazénem a vířivkou, technické 

zázemí, veřejná stavba, bezbariérový přístup. 

 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Indoor swimming pool, hall of the pool with the swimming pool and the 

whirlpool, technical facilities, public building, wheelchair accessible. 
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