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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá novostavbou sportovně relaxačního centra, 
situovaného v blízkosti Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-
Bohunicích.  Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, osazený do mírně 
svažitého terénu v zadní části ulice Netroufalky. Budova má dva dilatační celky a to 
celek se sportovní halou a squashovými kurty a celek se šatnami, wellness částí a 
administrativou.  Konstrukční systém je monolitický betonový se zděnými obvodovými 
stěnami ze systému Porotherm, stejně jako dělící vnitřní příčky. Sportovní hala 
s parabolickým obloukem má ocelový konstrukční systém, který není řešen. Obvodový 
plášť je pokryt lamelami Kalzip. Vedle objektu se nachází parkoviště pro klienty centra. 

Klí čová slova 

Sportovní centrum, dvoupodlažní, nepodsklepený, wellness, sauny, squash, 
multifunkční hala, Kalzip 

Abstract 

Diploma thesis deals with new building sports and relaxation centre. Building is 
situated near Masaryk university campus in Brno-Bohunice. The building is two-storey, 
without cellar, set in a slightly sloping terrain at the back of the street Netroufalky. The 
building has two movement units. One unit contains sports hall and squash court and 
second unit contains cloakrooms, wellness part and administration. Structural system is 
cast-in-place concrete with masonry external wall of Porotherm. Internal wall are also 
from Porotherm. Sports hall with parabolic arch has steel structural system, that isn´t 
part of project. Curtain wall is covered with lamella Kalzip. Next to the building is 
parking place for clients. 

Keywords 

Sports centre, two-storey, cellarless, wellness, sauna, squash, multifunctional hall, 
Kalzip 
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Úvod 
 

Diplomová práce nesoucí název „Sportovně relaxační centrum“ je zpracována 
jako prováděcí projektová dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných 
předpisů. Novostavba má sloužit k využití volného času a k relaxaci. Jde o stavbu 
občanské vybavenosti a je uvažován jako bezbariérový. Stavba má dva dilatační celky a 
tři funkční celky, skládající se z celku saunového světa, sportovní části a administrativní 
části. V uliční části je objekt dvoupodlažní, s prosklenou vstupní halou, ve které se 
nachází recepční pult a bar. Prosvětlení sportovišť je zajištěno velkými prosklenými 
stěnami, stíněnými čočkovitými lamelami. Multifunkční hala je tvořena ocelovou 
konstrukcí, která vytváří parabolický oblouk. Zbylé střechy jsou ploché, na 
jednopodlažní části se nachází prostorná vegetační střecha. 

Cílem práce je vyřešit dispoziční řešení, navrhnout konstrukční soustavy 
nosného systému a vypracovat výkresovou dokumentaci pro provedení stavby včetně 
textové části. 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé složky. Ve složce A je vložena hlavní 
textová část práce, ve složce B jsou vloženy studie včetně animací a ve složce C jsou 
vloženy výkresy, výpočtové přílohy, požární řešení objektu a specializace.  
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A Průvodní zpráva 
 
A.1. Identifika ční údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
Místo stavby:  Brno - Netroufalky 10, parcela číslo 1334/5, k.ú. Bohunice  
Název stavby:  sportovně relaxační centrum 
Charakter stavby:  novostavba  
Typ stavby:  občanská vybavenost 
Typ ochrany:  objekt není památkově chráněn 
Typ dokumentace: projekt pro vydání stavebního povolení  
Provádění stavby: dodavatelsky 
 
Doba výstavby: 24 měsíců 
 
A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi 
 
Stavebník:  Roman Košulič  
Sídlo investora:  Husova 2, 602 00 Brno 
Vlastnické poměry : majitel  
  
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Vedoucí projetkant: Bc. et Bc. Helena Flodrová, Lužická 19, 616 00 Brno 
 
Zodpovědní projektanti profesí 
 
stavební řešení Bc. et Bc. Helena Flodrová, Lužická 19, 616 00 Brno 
požární ochrana Bc. et Bc. Helena Flodrová 
vzduchotechnika Bc. et Bc. Helena Flodrová 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
 - zaměření parcel z listopadu 2013 
 - zpráva o průzkumu základových půd z února 2005 vypracovaná RNDr. Janem 
Prčkem 
 - zpráva o radonovém nebezpečí 
 

A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na území  
 
 a) rozsah řešeného území  
Řešené území je z východní strany ohraničeno komunikací Netrofalky, ze strany severní 
a částečně západní svahem k tunelu z Pisárek do Bohunic. V současnosti území slouží 
jako skládka hlíny pro výstavbu Kampusu Masarykovy university. Tato skládka bude v 
průběhu stavebního řízení odstraněna. 
 
 b) údaje o ochraně území podle jiných předpisů 
Území je mimo památkovou zónu, území není památkově ani jinak chráněné. Pozemky 
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se nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu lesa, chráněného území 
přírody, Natura 2000 ani významného krajinného prvku.  
 
 c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek bude odkanalizován do vsakovací jímky, objekt do jednotné městské ka-
nalizace, která vede v přilehlé ulici. 
 
 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Výstavba sportovně relaxačního centra je v souladu s územně plánovací dokumentací a 
s požadavky územního souhlasu vydaného v rámci územního řízení k zástavbě území.  
 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky stanovené stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění a  vyhláškou 
o obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb.a příslušných technic-
kých norem jsou v projektu pro stavební povolení dodrženy. 
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické stanice a správců sítí a 
odboru dopravy stanovené v územním řízení jsou splněny. 
 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
nejsou 
 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související a podmiňující investice nejsou. 
 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 
stavby 
 

p.č. 1334/5 ostatní 10 071 m
2
 

vlastník: Roman Košulič, Husova 2, 602 00 Brno 
 
 

A. 4 Údaje o stavbě 
 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Navrhovaný objekt je novostavbou. 
 
 b) účel užívání stavby 
Navrhovaný objekt bude sloužit jako sportovní a relaxační centrum. 
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je trvalou stavbou. 
 
 d) údaje o ochraně území podle jiných předpisů 
Navrhovaný objekt je mimo památkovou zónu, není památkově ani jinak chráněný.  
 
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 Objekt sportovně relaxačního centra je řešen podle požadavků stanovených sta-
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vebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění a vyhláškou o obecných technických 
požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. a příslušných technických norem. Celý objekt 
je řešený jako bezbariérový, vstup i pohyb je po rovině bez překážek, do 2. podlaží je 
navržený výtah. 
   
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, 
správců sítí a odboru dopravy jsou splněny. Požadované doklady budou předloženy u 
kolaudace. 
 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení 
nejsou 
 
 h) navrhované kapacity stavby 

 - zastavěná plocha objektu :               2479 m
2
 

 - užitná plocha :                                    2586 m
2
 

 - počet funkčních jednotek :  
 1 tělocvična odpovídající 5 badmintonovým kurtům nebo 2 hřištím 
 na volejbal 
 4 squashové kurty 
 4 sauny 
 1 parní lázeň 
 kosmetika 
 masáže 
 výživoví poradci 
 
 - počet uživatelů/ zaměstnanců: 78/ 20 
 
 i) základní bilance stavby 
 -potřeba vody: součástí diplomové práce není řešení zdravotní techniky 
 
 
 -potřeba elektrické energie: součástí diplomové práce není řešení elektrické energie. 
 
 -hospodaření s dešťovou vodou: dešťová i odpadní voda bude svedená do místní 
jednotné kanalizace. 
 
 - produkované množství a druhy odpadů:  
 Odpad z provozu baru je směsný, který bude ukládán do nádob na směsný 
komunální odpad. Nádoby budou umístěny u hospodářského vstupu pod přístřeškem. 
Nádoby budou 1 x týdně vyváženy místně příslušnou nasmlouvanou svozovou firmou, 
která zajišťuje vyvážení v dané oblasti. Tříditelný odpad - papír, sklo, plasty budou 
tříděny v rámci provozu a ukládány do kontejnerů na tříděný odpad.  
 
 - druhy emisí:  
 Dům bude vytápěn plynovým kotlem umístěným do kotelny ve 2. podlaží a  
zaústěným do komínu. 
 
 j) základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení stavby 06/2015 
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 dokončení stavby 06/2017 
 
lhůta výstavby  24 měsíců 
 
Zahájení výstavby je podmíněno vydáním stavebního povolení. 
 
Členění na etapy 
SO 01 sportovně relaxační centrum 
SO 02 parkoviště a příjezdová komunikace 
SO 03 přípojka vody 
SO 04 přípojka kanalizace 
SO 05 přípojka plynu 
SO 06 přípojka silnoproudu 
  
  k) orientační náklady stavby 
orientační hodnota: 150.000.000,- Kč 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
 a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek je nezastavěný svažitý, vjezd na pozemek není vybudovaný. 
 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
  - zpráva o průzkumu základových půd  
 V rámci geologického průzkumu byly provedeny v únoru 2004 kopané sondy 
do hloubky základů. V úrovni každé základové spáry byla provedena doplňující sondáž 
terénní dynamickou penetrační soupravou do hloubky 0,6 m pod základovou spáru. 
Výskyt podzemní vody nebyl žádnou sondou zjištěn. 
 Geologická stavba území je jednoduchá. Ve zkoumané oblasti sedimenty 
nevystupují na povrch, ale jsou přeryty poměrně mocným souvrstvím spraší a 
sprašových hlín. Tyto hlíny tvoří jedinou základovou půdu zkoumaného objektu. 
 
Únosnost základové půdy v úrovni základové spáry 

 
 Základy jsou v celé mocnosti budovány zdivem s mírným rozšířením, které s 
ohledem na své stáří, je v dobrém stavu, nikde nebyl zjištěn rozpad cihel a výrazné 
zvětrání.

 
 

 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Území je mimo památkovou zónu. Pozemky se nenachází v záplavovém 
území. ani v ochranném pásmu lesa, chráněného území přírody, Natura 2000 ani vý-
znamného krajinného prvku.  
 
Ochranná pásma inženýrských sítí v komunikaci: 
 - kanalizace do DN 500 1,5 m od líce potrubí 
 - kanalizace nad DN 500 2,5 m od líce potrubí 
 - vodovod do DN500  1,5 m od líce potrubí  
 - vodovod nad DN 500 2,5 m od líce potrubí 
 - vedení VN   1,0 m 
 - vedení NN   1,0 m 
 - vedení telefonu   1,0 m 
 - středotlaký plyn  1,0 m 
 - paprsek O2   7,0 m 
 - paprsek Vodafone              1,5 m  
 
 
 

ČSN 73 1001 penetrace  
Sonda  Třída R

dt
 rázů R

dt  

KS1 F6 200 52 305 
KS2 F6 200 40 245 
KS3 F6 275 68 355 
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 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
 Území se nenachází v záplavovém území, je na kopci nad řekou. Objekt neleží 
v seismické oblasti ani na linii seismicky citlivé, je mimo poddolovaná území. 
 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
 Navrhovaná stavba je umístěná poblíž ubytovacích domů a fakulty Sportovních 
studií Masarykovy university. Stavba stojí na pozemku stavebníka. Objekt má plochou, 
částečně vegetační střechu a dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace.  
 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
nejsou 
 
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
nejsou 
 
 h) územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
 Objekt je umístěn u ulice Netroufalky, vstup je z chodníku podél objektu. 
Příjezd k objektu je s po ulici Netroufalky, od které je objekt oddělený chodníkem a 
zeleným pásem. Vozovka má asfaltový povrch, chodník bude dlážděný zámkovou 
dlažbou. Parkování je navrženo pro zákazníky vedle objektu, po zaměstnance ze 
objektem. Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii přípojkami 
z uličních vedení jednotlivých sítí. Potřebné výpočty parkovacích míst viz bod B.4 této 
zprávy. 
 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související in-
vestice 
Související a podmiňující investice nejsou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Řešený objekt slouží pro sport a relaxaci. V objektu jsou umístěny: 
 

1 tělocvična s možností rozdělení na 5 badmintonových kurtů nebo na 
2 hřiště na volejbal 

 4 squashové kurty 
 4 sauny - finská, selská, tropická a infrasauna 
 parní lázeň 
 ochlazovna a odpočívárna 
 centrální bar 
 kosmetika - 1 místo 
 masáže - 1 místo 
 výživový poradce - 2 místa 
 šatny se sprchami a WC pro jednotlivé provozy 
 
V objektu jsou kanceláře vedení provozu, účetní a školící místnost. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Objekt je půdorysně členitý, v podélném řazení jednotlivých provozů. 
Jihozápadní části objektu dominuje pohledově oblouková multifunkční tělocvična, na 
kterou navazují je směru východním ve strohém kubusu squashové kurty. Severní část 
objektu je částečně dvoupodlažní s celoprosklenou vstupní východní fasádou. Nad 
vstupem je provedená oblouková konstrukce korespondující s obloukem multifunkční 
tělocvičny. Fasády jednotlivých kubusů jsou obloženy profilovanými hliníkovými ple-
chy v barvě bílého hliníku, oblouková hala je z montovaných hliníkových kazet ve 
světle šedé barvě, na štítě se střídají se signální žlutou, fluorescenční žlutou a flu-
orescenční oranžovou.   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
 Z ulice je vstup do dvoupodlažní vstupní haly, ze které jsou přístupné šatny se 
sprchami a WC vlevo pro tělocvičnu a squashové kurty, vpravo pro sauny a parní lázeň 
s navazujícími ochlazovacími sprchami a odpočívárnou. Ve střední části se vstupem z 
haly i odpočívárny je umístěn bar se sklady potravin a nápojů, za kterými je 
hospodářská chodba se vstupy do skladů čistého a špinavého prádla, čistících 
prostředků a zázemí zaměstnanců. Vstup do hospodářské části je ze západní strany z 
hospodářského dvora, který je zásobován samostatnou komunikací za objektem. Ze 
vstupní haly je schodištěm a osobním výtahem přístupná galerie ve 2.podlaží. Ve 2. 
podlaží je z galerie přístupná výuková místnost a z navazující chodby masérna a 
kosmetika s navazujícími šatnami a WC. V oddělené části podlaží jsou kanceláře 
vedení, účetní, kuchyňka, kotelna a strojovna vzduchotechniky. Tyto provozy jsou také 
přístupné hospodářským schodištěm ústícím u hospodářského vstupu.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je řešen jako bezbariérový podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Šatny, sprchy i 
WC jsou vybaveny vždy jednou kabinou pro invalidy pro každý provoz a pohlaví, 
rozměry dveří i výtahu odpovídají vyhlášce. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Veškeré vybavení a hygienická opatření musí být v souladu s NV 361/2007 
Sb.. Veškerá technická zařízení a konstrukce budou doložena příslušnými certifikáty a 
homologací pro užívání a provoz v České republice podle zákona č.22/1997 a 226/2003 
Sb. 
 Ve fázi výstavby je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutné dodržovat zákon č.309/2006 Sb., 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. a vyhlášky č.48 ČÚBP a č.362/2005 Sb. o práci ve 
výškách.  
Veškeré povrchy, kde dochází během provozu k možnému smáčení vodou, budou pro-
vedeny s protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak, aby splňovaly 
požadovaný stupeň adheze. 
Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí 
stanoveného v protokolu o prostředí. 
Návody k obsluze jednotlivých zařízení jsou součástí dodávky těchto zařízení. Obsluha 
musí být seznámena s návody k obsluze, havarijními směrnicemi a všemi předpisy sou-
visejícími s provozem. Obsluha je povinna dodržovat předepsané postupy a používat 
příslušné ochranné pomůcky.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 a) stavební řešení 
 Objekt sestává z dvou dilatačních částí, jedna obsahuje přízemní tělocvičnu a 
squashové kurty, druhá vstupní halu, sauny se zázemím, hygienické zázemí kurtů a 
tělocvičny, bar a zázemí zaměstnanců v částečném 2.podlaží masáže, kosmetiku, 
kanceláře vedení a technické zázemí objektu společné pro obě části. 
 
 b) konstrukční a materiálové řešení 
 Objekt s výjimkou tělocvičny je řešen jako monolitický železobetonový skelet 
s viditelnými průvlaky a vyzdívaným nenosným obvodovým pláštěm. Střechy jsou 
ploché, nad saunami je střecha zatravněná, nad dvoupodlažní částí a nad kurty je plochá 
střecha s krytinou foliovou. Tělocvična je řešená jako ocelová rámová konstrukce s 
obloukovými vazníky ze svařovaných profilů a ocelových vazniček z uzavřených 
profilů. Obvodový plášť včetně střechy je sendvičový, zavěšený na nosnou konstrukci. 
 
 c) mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je ze železobetonového monolitického skeletu se sloupy o rozměrech 
500/500 mm a s průvlaky šířky 500 mm s proměnnou výškou závisející na rozponu. 
Základní rozpon je 7 500 x 7 500 mm, squashových kurtů délky 13150 mm. Stropní 
tvoří monolitické železobetonové křížem armované desky uložené na průvlacích. 
Obvodové průvlaky vynášení vyzdívaný obvodový plášť. Skelet je navržený z betonu C 
25/30. Multifunkční tělocvična má nosnou konstrukci z ocelových svařovaných rámů a 
vazniček z uzavřených ocelových profilů. V rovině střechy je navržené zavětrování z 
ocelových táhel. Štíty haly jsou vyzdívané. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 - vodovod - přípojka vody bude ukončená ve vodoměrné šachtě umístěné v trávníku 
vedle vstupu do objektu. Rozvody jsou navržené z plastových trubek vč. cirkulačních 
rozvodů teplé vody, rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu. Příprava teplé 
užitkové vody bude v zásobníkovém ohřívači umístěné v kotelně ve 2.podlaží. 
Zařizovací předměty jsou navrženy keramické, dřez v baru nerezový, umývadlové a 
sprchové armatury u spotřebičů pákové s keramickou kartuší, sprchy s fixní sprchovou 
růžicí. V objektu bude požární vodovod ukončený nástěnnými hydranty s tvarově stálou 
hadicí o průměru 19 mm v délce 30 m. 
 
 - kanalizace- kanalizace v objektu je jednotná napojená na stávající kanalizační řad v 
ulici Netroufalky. Kanalizační přípojka bude na uliční napojená šachtou, v objektu 
budou na potrubí umístěny revizní šachty s čistícími kusy. Šachty budou opatřeny 
poklopy s úpravou pro nalepení keramické dlažby. 
 
 - plynovod - plynovodní přípojka vedená v trávníku před objektem bude zakončená 
hlavním uzávěrem plynu s plynoměrem, umístěným na severní fasádě u vstupu. Ležatý 
rozvod povede v zemi, do kotelny ve 2.podlaží volně po stěně. Prostup stropem bude 
průchodkou s protipožárním utěsněním prostupu. Potrubí nesmí být vedeno v podhledu 
nebo jiném nevětraném prostoru. Vnitřní potrubí je navrženo z ocelových svařovaných 
trub. 
 
 - vytápění - zdrojem tepla budou kaskádové plynové kotle vybavené nízkoemisními 
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hořáky, které budou umístěny v kotelně ve 2.podlaží. Kotle budou zaústěny do 
systémového komínu vyústěného na střechu objektu. Ústřední vytápění je navrženo jako 

teplovodní o tepelném spádu 75/55
o
 C s nucenou cirkulací topné vody. Rozvody budou 

provedeny v měděných svařovaných trubkách vedených v drážkách ve zdivu. Volně 
vedené potrubí bude izolováno. V jednotlivých prostorách jsou navrženy deskové a 
trubkové nástěnné radiátory. 
 
 - vzduchotechnika a chlazení - prostory v 1.podlaží jsou větrány uměle vzducho-
technikou se strojovnou ve 2.podlaží. Vzduch bude nasáván ze západní fasády, ohříván 
ve vzduchotechnické jednotce, odsávaný vzduch bude částečně rekuperován. Prostory 
sprch, parní lázně a saun s ochlazováním budou odvlhčovány. Chlazení vybraných 
prostor je navrženo stropními splity s napojením na chladící jednotky umístěné na střeše 
objektu. Rozvody z pozinkovaného plechu a Spiro potrubí budou vedeny nad podhledy, 
ve squashi a tělocvičně volně pod stropem. 
 
 - elektroinstalace - přípojka bude ukončený pojistkovou skříní umístěnou na severní 
fasádě u vstupu vedle HUP. Elektroměrový rozvaděč s hlavním vypínačem a tlačítky 
central a total stop bude umístěn ve vstupní hale pod schody. Z rozvaděče budou 
napojeny podružné rozvaděče pro jednotlivé provozy, ze kterých budou vyvedeny 
jednotlivé světelné a zásuvkové okruhy. Zálohované okruhy nejsou navrhovány, 
náhradní zdroj proudu není požadován. Budou použita svítidla s úspornými zdroji světla 
např. LED žárovky nebo úsporné zářivky.  
 
Objekt bude opatřen bleskosvodem, který musí odpovídat ČSN EN 62 305 vč. zemnění 
po obvodu objektu. 
 
 - slaboproudé rozvody - v objektu je navržená strukturovaná kabeláž v prostorách 
baru, odpočívárny a 2.podlaží. Pro objekt je navržena EZS - elektrická zabezpečovací 
signalizace, jistící vstupy do objektu. EPS - elektrická požární signalizace není požárně 
bezpečnostním řešením vyžadována a proto není navrhovaná.  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
viz samostatná zpráva ve složce s označením D 1.3 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 a) Objekt má okna z hliníkových profilů se zasklením termoizolačním 

dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m
2
 K.  

 
 Objekt bude zateplen minerální plstí tl. 200 mm se součinitelem prostupu tepla 

U = 0,20 W/m
2
K. Střecha je izolována polystyrenem v minimální tloušťce 150 mm se 

součinitelem prostupu tepla U = 0,15 W/m
2
 K - vyhovuje požadovaným hodnotám ČSN 

730540. 
 
 b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Objekt má navrženo ústřední vytápění a centrální ohřev teplé užitkové vody. 
Použití solárních a fotovoltaických panelů nebo tepelné čerpadlo není navrhováno.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 Prostory WC jsou vybaveny závěsnými záchodovými mísami se splachování 
zápustnými Geberity a pisoárovými mísami. V předsíních WC jsou keramická umý-
vadla. Sprchy mají jednotlivé kóje vybavené sprchovými vaničkami o rozměrech 
900/900 mm. Všechny hygienické prostory mají obklady po podhledy provedeny z 
keramických obkladaček. V baru bude nerezový dřez a keramické umývadlo s pákovou 
baterií. 
 
 Vstupní prostory, squashové kurty a kanceláře jsou osvětleny denním 
osvětlením okny, odpočívárny a bar střešními světlíky. Prostory tělocvičny, saun, šaten 
a hygienického zázemí mají navrženo umělé osvětlení. Umělé osvětlení je řešené s 
ohledem na ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12193, ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Budou 
použita svítidla s úspornými zdroji světla např. LED žárovky nebo úsporné zářivky. 
Okna ve fasádách budou vybavena předokenními hliníkovými lamelovými slunolamy. 
 
 Pracovní místnosti ve 2.podlaží jsou přirozeně větrány  okny ve fasádách. 
Ostatní prostory jsou větrány uměle vzduchotechnikou se strojovnou ve 2.podlaží. 
Vzduch bude nasáván ze západní fasády, ohříván ve vzduchotechnické jednotce, 
odsávaný vzduch bude částečně rekuperován. Prostory sprch, parní lázně a saun s 
ochlazováním budou odvlhčovány. Provoz vzduchotechniky nebude mít vliv na okolní 
stavby, vzduchotechnické jednotky jsou umístěné u západní fasády ve velké vzdálenosti 
od sousedních objektů. V objektu nebudou prováděny činnosti, které by zvyšovaly 
prašnost nebo hluk. 
 
 V objektu je navrženo ústřední vytápění. Ústřední vytápění je navrženo jako 

teplovodní o tepelném spádu 75/55
o
 C s nucenou cirkulací topné vody. Zdrojem tepla 

jsou plynové nízkoemisní kotle umístěné ve 2.podlaží. Kotle budou vybaveny hyd-
raulickými a regulačními prvky. Do systému je vřazena expanzní nádoba. 
 
 Do hygienických prostor, baru a kuchyněk pro zaměstnance je přivedená z do-
movních rozvodů studená i teplá voda. Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do 
ležaté domovní kanalizace napojené přípojkou na uliční řad. Teplá užitková voda bude 
ohřívána v zásobníkovém ohřívači umístěném v kotelně ve 2.podlaží. 
 
 Komunální směsný odpad bude ukládán do nádob na komunální odpad a  na 
základě smlouvy s MMB odváženy místně příslušnou svozovou firmou v rámci li-
kvidace městského odpadu. 
 
 S ohledem na charakter stavby, která nemá žádné negativní vlivy na životní 
prostředí, se na ni nevztahují žádné zvláštní přepisy na ochranu zdraví a životního 
prostředí.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Vzhledem ke střední hladině radonu bude použita proti pronikání radonu 
dvojitá hydroizolace z asfaltový modifikovaných pásů kladených ve vrstvách s vystřída-
nými spoji. 
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 b) ochrana před technickou seismicitou 
Objekt se nachází v oblasti, kde nejsou provozy způsobující otřesy. 
 
 c) ochrana před hlukem 
Hluk z provozu z ulice je eliminován dvojitým zasklením oken a zděnou konstrukcí 
domu. 
 
 d) protipovodňová opatření, vliv poddolování 
Objekt je mimo povodňovou zónu a neleží v poddolovaném území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 Objekt bude samostatnou přípojkou napojen na vodovodní řad v ulici. 
Přípojka vody bude ukončená vodoměrnou šachtou umístěnou před objektem. Přípojka 
silnoproudé elektřiny bude ukončená v přípojném rozvaděči na severní fasádě poblíž 
vstupu do objektu.  Přípojka plynu bude ukončená hlavním uzávěrem plynu (HUP) na 
severní fasádě u vstupu.  
 

B.4 Dopravní řešení 
 
 a) popis dopravního řešení 
 Vstup do objektu je přístupovým chodníkem navazujícím kolmo na uliční 
chodník. Uliční chodník je zeleným pásem a cyklostezkou oddělen od stávající vozovky 
ulice Netroufalky. Příjezd k objektu je zásobovací komunikací, která kolmo navazuje na 
stávající vozovku. Vozovka i chodník mají asfaltový povrch. Parkování pro zákazníky 
je navrženo v severní části pozemku, pro zaměstnance u hospodářského vstupu, který 
navazuje na zásobovací komunikaci.  
 
Řešení dopravy v klidu - výpočet potřebných parkovacích stání 
 Výpočet potřebných parkovacích stání je proveden podle ČSN 73 6110 - 
Projektování místních komunikací. 
 
Zadané hodnoty: 
 
 - uvažovaný stupeň automobilizace 1:2,0 
 - koeficient k

a
  1,25 

 - koeficient k
p
  0,60 
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 Tabulka 1 - Výpočet indexu dostupnosti A
D
 

zastávka
dopr. 

prostř.
frekv.spojů 

AF
docházková 

vzdál.(m)

doba 
doch.Az
(min.)

1/2As . 
60/AF=

Ac( min.)
Az + Ac=
AN (min.)

AF=
60/An

1 trolej č.25 7,5 205 4,8 7,2 12 5 

2 trolej. č.37 18,5 205 4,8 6,3 11,1 5,4 

3 autob.č.50 6 205 4,8 9 13,8 4,3 

4 autob.č.60 6 205 4,8 9 13,8 4,3 

5 autob.č.61 6 205 4,8 9 13,8 4,3 

6 autob.č.69 6 205 4,8 9 13,8 4,3 

AD = AF 27,6 

 
A

F
 - měrná frekvence spojů 

A
Z
 - doba docházky na zastávku v minutách 

A
C
 - průměrná čekací doba na příjezd spoje na zastávku v minutách 

A
N
 - součinitel nástupní doby 

A
S
 - součinitel spolehlivosti pro trolejbusy a autobusy = 1,8 

 

 - index dostupnosti A
D
 = 27,6 - dle tabulky 32 ČSN 73 6110 -  3. stupeň úrovně 

dostupnosti - dobrá kvalita 
 
 - krátkodobé stání - parkování celkem 78 osob, 1 stání připadá na 2 návštěvníky 
 - odstavná stání - 1 stání na 3 zaměstnance 
 
Celkový počet odstavných stání O

o
 = 20/3 = 6,7 stání 

 
Celkový počet stání pro posuzovaný objekt  
 N = O

o
 . k

a
 + P

o
 . k

a
 . k

p
 =6,7 . 1,25 + 78/2. 1,25 . 0,60 = 37 stání 

 
 Potřebná parkovací místa jsou pro návštěvníky vedle objektu, celkem 48 stání 
+ 8 stání pro invalidy, pro zaměstnance za objektem je 5 stání, celkem 61 stání - vy-
hovuje výpočtu. Umístění parkovišť vedle budovy splňuje požadavek čl.14.1.15 ČSN 
73 6110 na vzdálenosti odstavných ploch.  
 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Příjezd k objektu je z ulice Netroufalky. Ulice je řešená jako obousměrná. 
Stávající zastávka trolejbusů je od objektu ve vzdálenosti 205 m, zastávka Fakultní 
nemocnice ve vzdálenosti 500 m. Na trati jezdí linky 25, 37, 50, 60, 61, 69 v intervalu 
5-8 minut během dne, v nočních hodinách, kdy zařízení není v provozu, je oblast ob-
sloužena noční autobusovou linkou.  
 
 c) pěší a cyklistické stezky 
Podél objektu vede cyklistická stezka. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 
 
 V zeleném pásu mezi objektem a vozovkou budou vysázeny stromy. Plocha 
kolem objektu bude zatravněna. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 a) vliv na životní prostředí 
 Stavba nebude mít při dodržování platných norem a zákonů negativní vliv na 
zdraví osob nebo na životní prostředí. Hlučné, prašné a jiné stavební práce, které mohou 
mít dopad na provoz okolních objektů, budou prováděny v denních časových obdobích 
a mimo noční klid. 
 Vlastní provoz objektu neprodukuje kromě emisí z kotle ústředního vytápění 
žádné škodliviny (odpadní vody, hluk apod.), které by mohly mít přímé zdravotní 
následky. Ani z hlediska ochrany ovzduší nejsou předpokládány nadlimitní vlivy. 
Použité plynové kotle vybavené nízkoemisními hořáky splňují požadavky na ochranu 
životního prostředí. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska 
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 
 Odtahy spalin od plynových kotlů budou zaústěny do samostatných komínů, 
které jsou vyvedené nad úroveň střechy. Provedení kouřovodů a komínů bude provede-
no podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou 
údržbu, servis a revize zařízení, které bude provozováno v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. 
 
 - Odpady během výstavby 
 
 Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací - kód odpadu 17 0700 - 
směsný stavební odpad kategorie N bude likvidován na skládce. Nebezpečné odpady 
budou vytříděny před uložením na skládku. Odpad vyprodukovaný v průběhu bouracích 
prací bude odvážen na skládku stavebních odpadů vymezenou úřadem městské části 
Brno - Bohunice nebo určenému odběrateli. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu 
se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění. 
 
 Zatřídění odpadů vznikajících při výstavbě a provozu podle Katalogu odpadů - 
vyhláška č.168/2007 Sb.: 
 
název odpadu                                     katalog.čís.    kategorie    zp. nakládání  
 
stavební suť  17 01 00 O skládka 
beton, železobeton 17 01 01 O recykl., skládka 
směsi cihel a keram. výrobků 17 01 07 O recykl., skládka 
dřevo  17 02 01 O spalovna, sklád. 
sklo  17 01 02 O recyklace 
sklo ze stavby  17 02 02 O recyklace 
železo a ocel  17 04 05 O recyklace 
směsné kovy  17 04 07 O recyklace 
zemina a kamení  17 05 04 O recyklace 
vytěžená hlušina  17 05 06 O skládka 
asfaltové směsi obsahující deteh 17 03 01 N skládka NO 
kabely obsahující ropné látky,uhel. dehet    17 04 10 N skládka NO 
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ostatní kabely  17 04 11 O recyklace 
izolační mater. obsahující nebezp. látky 17 06 03 N skládka NO 
izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 
papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
plechovky od barev 15 01 04 N spalovna 
směsný demoliční odpad 17 07 01 O skládka 
papír nebo lepenka 20 01 01 O recyklace, 
skládka 
  
 S odpady bude nakládáno v souladu s legislativou platnou pro oblast nakládání 
s odpady vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejích 
využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Bude upřednostněno využití odpadů recyklací před jejich uložením na 
skládku. 
 
 b) vliv na přírodu a krajinu 
 Památné stromy nebo chránění živočichové se v bezprostředním okolí objektu 
nevyskytují.  
 
 c) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných předpisů 
 Staveniště se nenachází v ochranném pásmu lesa, není v ochranném pásmu 
vodního zdroje ani v ochranném pásmu drah. Realizace nenarušuje žádné ložisko 
nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
Staveniště se nenachází v záplavovém území. 
 
 - Ochranná pásma inženýrských sítí 
 Stávající ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 
komunikací místního charakteru. Tato pásma musí být stavbou respektována.V 
ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, 
nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce dočasného charakteru 
s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí: 
 - kanalizace do DN 500 1,5 m od líce potrubí 
 - kanalizace nad DN 500 2,5 m od líce potrubí 
 - vodovod do DN500  1,5 m od líce potrubí  
 - vodovod nad DN 500 2,5 m od líce potrubí 
 - vedení VN   1,0 m 
 - vedení NN   1,0 m 
 - vedení telefonu   1,0 m 
 - středotlaký plyn  1,0 m 
 - paprsek O2   7,0 m 
 - paprsek Vodafon              1,5 m  
 
 V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně a dle 
požadavků správců jednotlivých sítí. Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a za-
bezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  
  - opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva 
V objektu není plánován úkryt CO a ani se o jeho zřízení neuvažuje. 
 
  - řešení zásad prevence závažných havárií 
 Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů, aby bylo nutné řešení zásad prevence závažných havárií. V 
objektu nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 a) potřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění 
 Voda pro výstavbu - odběr bude umožněn napojením v podzemím podlaží . 
Elektrická energie pro výstavbu bude odebírána ze staveništního rozvaděče s elektro-
měrem, který bude napojen v přípojném rozvaděči sousedního ubytovacího objektu. 
Kanalizace - pro zařízení staveniště budou použita mobilní WC umístěná ve stavebních 
buňkách generálního dodavatele.  
Telefony s pevnou linkou nebudou zřizovány, používány jsou mobilní telefony do-
davatelů. 
 
 b) odvodnění staveniště 
Dešťové vody ze staveniště budou sváděny do místní dešťové kanalizace. 
 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu 
 Materiál bude dopravován po veřejných komunikacích s dostatečnou 
únosností. U rozměrnějších materiálů projedná dodavatel stavby trasu s odborem do-
pravy MMB. Nespalitelný stavební odpad bude odvezen na skládku určenou Úřadem 
MČ Brno - střed, spalitelný do spalovny SAKO. Zesilování komunikací se na doprav-
ních trasách neuvažuje. 
 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Okolní stavby budou během výstavby ovlivněny zvýšenou hlučností a 
prašností během výkopových prací o během provádění vlastního objektu. 
Staveniště bude oploceno drátěným plotem s uzamykatelnou bránou. Vstup na 
staveniště je třetím osobám zakázán. Na staveniště je povolen vstup kontrolních orgánů 
a stavebního úřadu za přítomnosti investora. O vstupu třetích osob na staveniště bude 
proveden záznam do stavebního deníku. Vstup osob s omezenou pohyblivostí a 
orientace je na stavbu po celou dobu provádění stavebních prací vyloučen. 
 
 Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci v pracovně 
právních vztazích  
  
 Z hlediska uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou stavební 
organizace povinny zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního 
prostředí. Stavba je prováděna v zastavěné části města, proto je nutno zajistit omezení 
negativních vlivů na životní prostředí stávající bytové zástavby těmito opatřeními: 
  - doprava na i ze staveniště bude probíhat po veřejných komunikacích, tj. musí být do-
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držována pravidla silničního provozu a čištění kol ev.podvozku aut při výjezdu ze stave-
niště 
Dále je třeba zajistit: 
 -ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařizení 
 - ochranu proti znečišťování ovzduší plyny a prachem 
 - ochranu proti znečišťování komunikací 
 - ochranu proti znečišťování pozemních komunikací a povrchových vod a kanalizace 
 - Bezpečnost práce - při provádění stavebních a montážních prací budou v plném roz-
sahu dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení stanovená zá-
konem č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 - Protipožární ochrana všech objektů zařízení staveniště i nástavby bude zajištěna podle 
stávajících předpisů pro stavební práce. 
 
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 Oplocení staveniště - staveniště je od sousedních pozemků odděleno drátěným 
plotem. Sociální zařízení staveniště a sklady materiálu budou vhodně zajištěny z dů-
vodů ochrany majetku proti přístupu nepovolaných osob. Nebezpečná místa staveniště 
se podle potřeby zabezpečí a vyznačí výstražnými tabulkami. Kácení náletových dřevin 
bude provedeno postupně motorovou pilou a s následným vykopáním kořenů. Dřeviny 
budou odvezeny na skládku. 
 
 f) maximální zábory pro staveniště 
 Pro staveniště bude použit pozemek stavebníka. Případný zábor vozovky zajistí 
dodavatel stavby. 
 
 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, 
jejich likvidace 

 Vykopaná zemina v množství cca 50 m
3
 bude odvezena na skládku, části cihel, 

keramických dlažeb a obkladů v množství cca 20 m
3
 do výroby recyklátu, dřevo cca 5 

m
3
 bude odvezeno do spalovny nebo na skládku. 

 
 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Z realizace objektu bude odvezeno na skládku 50 m
3
 zeminy. Deponie shrnuté 

ornice bude na pozemku stavebníka. 
 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Z hlediska uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou stavební 
organizace povinny zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního 
prostředí. Stavba je prováděna v zastavěné části města, proto je nutno zajistit omezení 
negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby viz bod B.8d) . 
 
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
předpisů 
 Při provádění stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Při stavbě je třeba důsledně dodržovat platná bezpečnostní opatření a předpisy o 
bezpečnosti práce stanovené v zákoně č.309/2006 Sb. a provováděcích předpisech a 
vyhláškách. Stavba je malého rozsahu, rekonstrukce je bez zásahu do nosných 
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konstrukcí bez požadavku na přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Chodník pro veřejnost nebude stavbou dotčen, případné výkopy přípojek 
budou v chodníku překlenuty můstky o min. šířce 1,5 m. 
 
 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravní opatření na stavbě nejsou požadována. 
 
 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Stavba nesmí být realizována v nočních hodinách, ale pouze od 6 - 18 hodin. 
Případná prašnost musí být řešena zakrýváním kontejnerů, kropením a dalšími opat-
řeními. 
 
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané zahájení stavby 06/2015 
 dokončení stavby 06/2017 
 
lhůta výstavby  24 měsíců 
Zahájení výstavby je podmíněno vydáním stavebního povolení. 
 
 Termíny připravenosti k montáži budou stanoveny dodavatelem v podrobném 
časovém plánu a odsouhlaseny investorem. 
 
Ke kolaudaci budou předloženy tyto doklady: 
 - revizní zpráva o provedení elektroinstalace včetně hromosvodů 
 - revizní zpráva o funkčnosti a provedení rozvodů plynu 
 - revizní zpráva o funkčnosti spalinových cest  
 - atesty použitých materiálů 
 - doklad o provedených svářečských pracích oprávněnou osobou 
 - doklady o uložení na skládku popřípadě likvidaci materiálu 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

D.1.1 Technická zpráva 
 
D.1.1.1 Charakteristika objektu 
 
 a) celkové architektonické a výtvarné řešení 
 Objekt je půdorysně členitý, v podélném řazení jednotlivých provozů. 
Jihozápadní části objektu dominuje pohledově oblouková multifunkční tělocvična, na 
kterou navazují je směru východním ve strohém kubusu squashové kurty. Severní část 
objektu je částečně dvoupodlažní s celoprosklenou vstupní východní fasádou. Nad 
vstupem je provedená oblouková konstrukce korespondující s multifunkční tělocvičnou. 
Fasády jednotlivých kubusů jsou obloženy profilovanými hliníkovými plechy ve 
stříbrné metalíze, oblouková hala je z montovaných hliníkových kazet ve světle šedé 
barvě, na štítě se střídají se signální žlutou, fluorescenční žlutou a fluorescenční 
oranžovou.   
 
 b) dispoziční řešení 
 Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní ve střední části dvoupodlažní. Objekt 
sestává z dvou dilatačních částí, jedna obsahuje přízemní tělocvičnu a squashové kurty, 
druhá vstupní halu, sauny se zázemím, hygienické zázemí kurtů a tělocvičny, bar a 
zázemí zaměstnanců v částečném 2.podlaží masáže, kosmetiku, kanceláře vedení a 
technické zázemí objektu společné pro obě části. 
 
 Z ulice je vstup do dvoupodlažní vstupní haly, ze které jsou přístupné šatny se 
sprchami a WC vlevo pro tělocvičnu a squashové kurty, vpravo pro sauny a parní lázeň 
s navazujícími ochlazovacími sprchami a odpočívárnou. Ve střední části se vstupem z 
haly i odpočívárny je umístěn bar se sklady potravin a nápojů, za kterými je 
hospodářská chodba se vstupy do skladů čistého a špinavého prádla, čistících 
prostředků a zázemí zaměstnanců. Vstup do hospodářské části je ze západní strany z 
hospodářského dvora, který je zásobován samostatnou komunikací za objektem. Ze 
vstupní haly je schodištěm a osobním výtahem přístupná galerie ve 2.podlaží. Ve 
2.podlaží je z galerie přístupná výuková místnost a z navazující chodby masérna a 
kosmetika s navazujícími šatnami a WC. V oddělené části podlaží jsou kanceláře 
vedení, účetní, kuchyňka, kotelna a strojovna vzduchotechniky. Tyto provozy jsou také 
přístupné hospodářským schodištěm ústícím u hospodářského vstupu.  
 
 c) konstrukční a materiálové řešení 
 Objekt s výjimkou tělocvičny je řešen jako monolitický železobetonový skelet 
s viditelnými průvlaky a a vyzdívaným nenosným obvodovým pláštěm. Střechy jsou 
ploché, nad saunami je střecha zatravněná, nad dvoupodlažní částí a nad kurty je plochá 
střecha s krytinou foliovou. Tělocvična je řešená jako ocelová rámová konstrukce s 
obloukovými vazníky ze svařovaných profilů a ocelových vazniček z uzavřených 
profilů. Obvodový plášť včetně střechy je sendvičový, zavěšený na nosnou konstrukci. 
 
 d) účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Řešený objekt slouží pro sport a relaxaci. V objektu jsou umístěny: 
 1 tělocvična s možností rozdělení na 5 badmintonových kurtů nebo na 2 hřiště na 

volejbal 
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 4 squashové kurty 
 4 sauny - finská, selská, tropická a infrasauna 
 parní lázeň 
 ochlazovna a odpočívárna 
 centrální bar 
 kosmetika - 1 místo 
 masáže - 1 místo 
 výživový poradce - 2 místa 

 šatny se sprchami a WC pro jednotlivé provozy, v každé šatně je 39 skříněk 
 pro muže, totéž pro ženy na provoz 

 
V objektu jsou kanceláře vedení provozu, účetní a školící místnost pro cca 20 osob. 
 
 e) bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je řešený jako bezbariérový podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
  
 f) tepelná fyzika 
 Tepelná fyzika objektu je zhodnocená v samostatné části projektu uložené ve 
složce č.5 - Stavební fyzika. 
 

D.2.1 Technické a konstrukční řešení 
 

D.2.1.1 Základy 
 
 Objekt je vynášen železobetonovými základovými patkami a základovými pasy 
z betonu C 25/30, pod kterými je prostý beton tl.100 mm z betonu C20/25 . Hloubka 
obvodových základových konstrukcí je do nezámrzné hloubky minimálně 800 mm pod 
upravený terén. Podkladní betonová mazanina je z prostého betonu C 20 / 25 v tl.150 
mm vyztužená kari sítí z profilů E 6 s oky 150/150 mm. Po obvodu bude do základové 
spáry vložen zemnící FeZn pásek. Do dilatační spáry bude vložena nasucho 2x asfaltová 
lepenka Bitagit. 
 

D.2.1.2 Svislé konstrukce 
 
 Svislé konstrukce dvoupodlažního objektu a squashových kurtů tvoří 
železobetonové sloupy o rozměrech 500/500 mm monolitického skeletu z betonu C 
25/30. Hala tělocvičny je tvořená ocelovými svařovanými rámy se zavětrovacími 
ztužidly.  
 
 Obvodové zdivo skeletové části objektu bude nenosné z cihelných tvárnic 
Porotherm 25 SK Profi v tl.250 mm na maltu vápenocementovou se součinitelem 

prostupu tepla U
ext

 = 0,22 W/m
2
 K stěny bez omítek. Nadezdění atiky bude z plných ci-

hel na cementovou maltu MC 5. Zdivo bude ve vodorovných spárách kotvené ke 
sloupům pomocí systémových stěnových spon Porotherm  FD KSF nastřelených do 
sloupů. Obvodový plášť bude zateplen minerální plstí tl.200 mm. Do dilatace bude 
vložen polystyren EPS 70 tl. 50 mm s šířce 500 mm. 
 
 Obvodový plášť tělocvičny je tvořen montovaným souvrstvím z lamel Kalzip 
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65 a stěnových C kazet s výplní minerální vatou systému Rockprofil, který zajistí 
překrytí nosů kazet a zavěšení pomocí speciálních šroubů SFS na ocelovou konstrukci. 
Lamely Kalzip jsou děleny na samostatné dilatační úseky. Součinitel prostupu tepla 

stěny z C kazet je U
n
 = 0,20 W/m

2
 K, požadovaná požární odolnost EI 15 DP 1. Kazety 

jsou kotveny k ocelovým žárově pozinkovaným podkonstrukcím. 
 

D.2.1.3 Vodorovné konstrukce 
 
 Sloupy skeletu vynáší monolitické železobetonové průvlaky z betonu C 25/30 
o rozměrech 500/ 700 mm pro dvoupodlažní část a  500/1000 mm pro squashové kurty. 
Průvlaky vynáší křížem armovanou stropní desku o tl. 200 mm. 
 Překlady nad otvory v obvodových stěnách, příčkách a štítové zdi budou z 
překladů Porotherm podle technických podkladů výrobce. Vzhledem k tomu, že je 
provedeno celkové vnější zateplení objektu není do překladů vkládán polystyren. 
 

D.2.1.4 Střecha 
 
 Nad železobetonovým skeletem bude provedena plochá střecha. Na betonovou 
stropní konstrukci bude provedena penetrační emulze Dekprimer a parotěsnící vrstva z 
SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek AL 40 Mineral. Na pás budou položeny 
do polyuretanového lepidla PUK nebo Insta-stick polystyrenové klíny v tl. 0-160 mm ve 

spádu min. 3
o
 a lepený polystyren EPS 100 S v tl. 150 mm. Na polystyren krytý 

separační textilií Filtek 300 bude provedena hydroizolace z měkčeného PVC systému 
Dekplan 76, mechanicky kotveného.  
 
 Střecha nad saunami bude řešená jako vegetační s vrstvou substrátu v tl.340 
mm. Na betonovou stropní konstrukci bude provedena penetrační emulze Dekprimer a 
parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek AL 40 Mineral. Na 
pás budou položeny do polyuretanového lepidla PUK  nebo Insta-stick polystyrenové 

klíny v tl. 0-160 mm ve spádu min. 3
o
 a teplená izolace Dekperimetr v tl. 150 mm. Na 

tepelnou izolaci bude položen asfaltový pás Glastek 30Sticker Plus s lepenými přesahy 
a provedena betonová mazanina z betonu 20/25. Na mazaninu bude plošně lepený 
asfaltový modifikovaný pás Glastek 30 Sticker Plus a pás Elastek 50 Garden, na který 
bude položena separační textilie Filtek 300, nopová folie Lithoplast v tl. 60 mm, krytá 
filtrační textilií Filtek 200. Na filtrační textilii bude rozprostřen zahradnický substrát a 
osazena nízká zeleň. 
 
 Střecha nad tělocvičnou bude krytá hliníkovými střešními lamelami Kalzip 65, 
které tvoří povrch křivkové plochy. Lamely jsou systémovými klipsami k ocelovým 
omega profilům šroubovaným přes izolaci z asfaltových modifikovaných pásů Elastek 
50 Solo k trapézovému plechu Dekprofile TR 150/280/0,75 . Na parotěsné vrstvě z 
samolepící parozábrany s hliníkovou vložkou Daco KSD R na trapézovém plechu bude 
uložena minerální plst  Isover S v celkové tl.240 mm ve dvou vrstvách s vystřídáním 
spar.   
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D.2.1.5 Izolace 
  
 - proti vodě 
 Radonový průzkum stanovil střední radonové riziko. Na podkladní beton bude 
provedená hydroizolace z asfaltového natavitelného SBS modifikovaného pásu s 
hliníkovou vložkou firmy Dektrade Glastek AL 40 Mineral v tl. 4 mm. Izolace bude 
provedená na napenetrovaný podklad nátěrem Dekprimer. Svislá izolace bude vytažená 
minimálně 300 mm nad terén a kotvená proti sesouvání. Spoje budou přeplátovány s 
minimálním přesahem 100 mm. Pro napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude 
použit zpětný spoj s přesahem 150 mm. 
 
 Plochá střecha je izolavána proti vodě folií z měkčeného PVC Dekplan 76 
kotvené mechanicky. Vegetační střecha nad saunami má hydroizolaci z asfaltového 
SBS modifikovaného pásu se skleněnou tkaninou Glastek 30 Stiker Plus tl.4 mm a 
asfaltového SBS modifikovaného pásu  s nosnou vložkou z polyesterové rohože se 
skleněnýmii výztužnými vlákny Elastek 50 Garden tl.5 mm, který je krytý separační 
textilií Filtek 300 a nopovou fólií Lithoplast tl.61 mm, na které je filtrační textilie Filtek 
200. 
 
 Ve sprchách a na WC bude provedena stěrková hydroizolace podlahy a kolem 
sprchových koutů i stěn do výšky 2 000 mm nad podlahu ze stěrkové jednosložkové 
hydroizolace Ceresit CL 51 ve dvou vrstvách s vyztužením koutů a rohů izolačním 
pásem Ceresit CL 82. Na WC bude stěrková hydroizolace vytažená do výšky 200 mm 
nad podlahu. Tepelná izolace v podlahách pod betonovou mazaninou bude krytá pásy 
Glastek 30 Sticker Plus. 
 
 - tepelné izolace  
 Plochá střecha bude izolována polystyrenem EPS 100 S ve dvou vrstvách s 
prostřídanými sparami. Na pás parozábrany budou položeny do polyuretanového lepidla 

PUK  nebo Insta-stick polystyrenové klíny ve spádu min. 3
o
 a polyuretanovým lepidlem 

PUK lepený polystyren EPS 100 S tl.150 mm. 
 
 Oblouková střecha bude zateplená minerální plstí Isover S v tl.240 mm - vrstvy 
2x120 mm, která bude kotvená šrouby k trapézovému plechu, který tvoří spodní vrstvu 
střešního pláště. 
 
 Tepelné izolace podlah nad podkladním betonem jsou z polystyrenu Isover 
EPS Perimetr v tl.150 mm ve dvou vrstvách 50 + 100 mm s překrytím spar. Polystyren 
bude kryt separační vrstvou Penefol 650 se svařenými spoji, na kterou bude provedena 
betonová mazanina vynášející skladbu podlah. 
 
 Stěny zděného pláště budou zatepleny minerální plstí Isover TF profi tl.200 
mm, která bude usazená v nosném roštu zavěšeného pláště z hliníkových lamel Prefa 
Profil Welle. Izolace bude krytá pojistnou hydroizolací z difuzně otevřené folie Dekten 
Multi-pro. Ostění, nadpraží a parapet budou ukončeny systémovými profily zavěšeného 
pláště. Svislá izolace základů do výšky 300 mm nad terén bude provedená nenasákavým 
extrudovaným polystyrenem typu Perimetr v tl.160 mm s nalepeným nerezovým 
plechem.  
 
 Stěny v saunách budou izolovány Isolací Isover Fassil NT v tl.80 mm. Izolace 
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bude krytá parotěsnící vrstvou Jutafol N 150 Reflex a následně dřevěnými palubovými 
deskami na roštu. 
 
 - akustické izolace 
 Do podlah ve 2.podlaží bude použita minerální plst Isover TDPS v tloušťce 30 
mm.  
 

D.2.1.6 Úprava povrchů 
 
 - vnitřní 
 Vnitřní zdivo bude omítnuto dvouvrstvou jemnou štukovou omítkou. Ve 
sprchách a na WC bude proveden obklad keramickými obkladačkami do výšky 2 800 
mm, v baru bude obklad mezi kuchyňskou linkou. Obklady budou vybrány podle 
požadavků investora podle konktrétní nabídky.  
 
 V saunách budou stěny obloženy dřevěnými palubovými deskami tl.15 mm na 
roštu. Kotvení palubek k roštu musí být provedeno tak, aby vruty nebyly viditelné, resp. 
stakem s pokožkou nehrozilo popálení. Ve squashových kurtech budou stěny obloženy 
odrazivými deskami Hollman tl.31 mm, pod kterými jsou hliníkové panely ASB SYS 
100 tl.100 mm se zásypem ze žárově sušeného písku. Tyto panely kotvené k roštu jsou 
odděleny vzduchovou mezerou tl.100 mm od zdiva. 
  
 - vnější 
 Objekt je z vnější fasády obložen hliníkovými lamelami Klazip a Prefa 
Profillwelle na roštu se zateplením. Barevnost fasád viz výkresy pohledů. 
 

D.2.1.7 Podlahy 
 
 V šatnách, sprchách, na WC, a v chodbách bude položená keramická 
protiskluzná dlažba do flexibilního tmelu. Dlažby budou vybrány podle požadavků 
investora podle konktrétní nabídky na trhu. Ve vstupní hale na schodišťových stupních 
a v kancelářích bude lepená povlaková krytina marmoleum. V tělocvičně a ve 
squashových kurtech budou na podlaze palubové desky Junkers Solid hardwood classic 
pokládané na dřevěný rošt uložený na betonové mazanině. V saunách budou dřevěné 
roštové podlahy.  
 

D.2.1.8 Podhledy 
 
 Podhledy ve sprchách, na WC, v parní lázni a v saunách budou 
provedeny jako sádrokartonové z desek Knauf Green tl.12,5 mm do mokrého prostředí 
na ocelovém roštu. V ostatních prostorách vyznačených ve výkresech půdorysů budou 
provedeny minerální akustické podhledy do roštu Ecophon OPTA A se světelnou 
odrazivostí 80 %, absorbční třídou A,w = 0,9 a odolností proti trvalé relativní vlhkosti 

prostředí 95 % při 30
o
 C. V prostorách squashů podhledy nejsou navrhovány. 

 

D.2.1.9 Práce truhlářské 
 
 Mezi požární úsek sportovní a relaxační části budou osazeny dvoukřídlové s 
požární odolností EI 30 DP 3 do ocelové zárubně. V ostatních prostorách budou 
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osazeny dveře s plnými křídly v barvě světlý buk do ocelových zárubní.      
 

D.2.1.10 Práce zámečnické 
 
 Prosklené fasádní stěny budou z hliníkových profilů systému Schücko s 
prosklením termoizolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla sklem U

g
 = 0,9 

W/m
2
 K, celkový součinitel prostupu tepla oken U

max
 = 1,1 W/m

2
K. V prosklené fasádě 

budou systémové vstupní prosklené dvoukřídlové hliníkové dveře. Dveře budou 
zaskleny bezpečnostním sklem a vybaveny okapovým plechem do výšky  400 mm. 
Dveře nouzových úniků budou hliníkové s plnou výplní, z vnější strany hliníkový plech 
v barvě RAL 9006 shodný s fasádou. Dveře budou vybaveny kováním s funkcí panik, 
které umožní po vyhlášení poplachu otevření dveří bez použití nástrojů i při uzamčení 
dveří podle čl.5.5.9 ČSN 73 0810. 
 Okna do místností budou z hliníkových profilů systému Schücko s prosklením 

termoizolačním dvojsklem, celkový součinitel prostupu tepla oken U
w
 = 0,9 W/m

2
K, 

výplně budou otevíravé a sklápěcí. Výplně musí umožnit hygienickou výměnu vzduchu 

min. n
N
 = 0,3 h

-1
 , součinitel spárové průvzdušnosti i

LV
 < 0,3 . 10

-4
 (např. řízením spáro-

vého větrání tzv. čtvrtou polohou kliky). Okna do tělocvičny a do squashových kurtů 
budou zasklena bezpečnostním sklem s odolností proti prokopnutí. 
 Dveře do kotelny a strojovny vzduchotechniky budou vč. zárubní ocelové 
dvojitě opláštěné s požární odolností EW 15 DP 3 opatřené samozavíračem. 
 Schodiště ve vstupní hale bude ocelové ze svařovaných schodnic z profilů U 
300 se zavařením a stupňů z plechových U profilů s vloženou výztuží a s 
nadbetonováním betonem C 20/25.  
 Zábradlí na schodišti a na galerii budou z ocelových uzavřených nerezových 
profilů s výplněmi z bezpečnostního čirého skla tl.6 mm. Madlo u hospodářského 
schodiště bude trubkové, kotvené do zdi. Před okny na jižní a východní fasádě budou 
stínící hliníkové lamely kotvené do obvodového pláště. 
 

D.2.1.11 Práce klempířské 
 
 Veškeré oplechování na střeše je navrženo z titanzinkového plechu v tl.0,7 
mm. Zakončení ostění, nadpraží a parapety budou z hliníkových ukončovacích profilů 
fasádních systému Prefa a Kalzip. 
 

D.2.1.12 Malby, nátěry 
 
 Vnitřní omítky budou před provedením malby penetrovány. Malby budou 
provedeny disperzní malířskou barvou. Ocelové konstrukce budou opatřeny základovou 
barvou a 2 x vodou ředitelnou vrchní barvou v odstínech dle řešení interiéru v 
samostatném projektu. 
 
 
Brno, prosinec 2014 
 

Vypracovala: Bc. et Bc. Helena Flodrová 
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Závěr 
 

Téma diplomové práce bylo dodrženo, jak bylo stanoveno na začátku. Součástí 
práce tedy jsou veškeré textové, výpočtové a výkresové části, které jsou potřebné pro 
dokumentaci na provedení stavby. V rámci práce byly dodrženy veškeré normy, 
předpisy a vyhlášky platné v České republice. Výstupem diplomové práce je kompletní 
projektová dokumentace na provedení novostavby Sportovně relaxačního centra v Brně-
Bohunicích. 
  



35 
 

Seznam použitých zdrojů 
 
Normy a předpisy 
vyhláška č.62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
zákon č.183/2006 Sb. v platném znění - O územním plánování a stavebním řádu  
vyhláška č.268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
zákon č.185/2001 Sb. v platném znění O nakládání s odpady 
vyhláška č.168/2007 Sb. Katalog odpadů   
vyhláška č.294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejích využití na 
povrchu terénu  
zákon č.309/2006 Sb. požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích  
nařízení vlády č.91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv 
 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 
ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro 

kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely 
ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky; 
ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov; 
ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní 

osvětlení škol; ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA 
STAVEBNÍ FYZIKY K DIPLOMOVÉ PRÁCI VUT v Brně, FAST, ÚPST 
Verze říjen 2014 – 5 – 

ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní
 osvětlení průmyslových budov; 
ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení: 2000 
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace: 2000 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spo-
třebičů paliv: 2002 
ČSN EN 15287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímky komínů; část 1: Komíny 
pro otevřené spotřebiče paliv: 2009 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty: 2009 + Z1 
ČSN 73 0810 Společná ustanovení: 2009 + Z1, Z2, Z3 
ČSN 73 0818 Obsazení objektu osobami: 1997 
ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory: 2011 
ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
ČSN 73 0873 Zásobování vodou: 2003 
ČSN 73 0875 Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v 
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 rámci požárně bezpečnostního řešení: 2011 
vyhláška č.268/2011 Sb - O technických podmínkách požární ochrany staveb 
vyhláška č. 268/2009 Sb.- O technických požadavcích na stavby 
vyhláška č. 246/2001 Sb. - O stanovení podmínek požární ochrany 
R.Zoufal a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 
 :2009 
 
Firemní materiály 
Knauf katalog výrobků a technické listy 
Dektrade technické podklady 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A

F
 - měrná frekvence spojů 

A
Z
 - doba docházky na zastávku v minutách 

A
C
 - průměrná čekací doba na příjezd spoje na zastávku v minutách 

A
N
 - součinitel nástupní doby 

A
S
 - součinitel spolehlivosti pro trolejbusy a autobusy = 1,8 

N  - celkový počet stání 
O

o
 - základní počet odstavných stání 

P
o
 - základní počet parkovacích stání  

U
W

 - součinitel prostupu tepla okna 

n
N
  - výměna vzduchu  

hu - výška požárního úseku    
Sp - celková plocha     
Spo - požárně otevřená plocha   
po - procento požárně otevřených ploch       
pv  - výpočtové požární zatížení 
pn - nahodilé požární zatížení           
I - hustota tepelného toku       
d - odstupová vzdálenost 
EPS - elektrická požární signalizace 
EZS - elektrická zabezpečovací signalizace  
HUP - hlavní uzávěr plynu  
TUV - teplá užitková voda         
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Seznam příloh 
 
Viz samostatné složky diplomové práce, dle následujícího dělení: 
 
Složka č.1 - Přípravné a studijní práce 
 
01 Půdorys 1.NP, M 1:200 
02 Půdorys 2.NP, M 1:200 
03 Řezy, M 1:200 
04 Pohledy severní a jižní varianta A, M 1:200 
05 Pohledy západní a východní varianta A, M 1:200 
06 Pohledy severní a jižní varianta B, M 1:200 
07 Pohledy západní a východní varianta B, M 1:200 
08 Vizualizace severovýchodní pohled 
09 Vizualizace jihovýchodní pohled 
10 Vizualizace zadní pohled 
11 Vizualizace interiéru 
 
Složka č. 2 - C - Situační výkresy 
 
C 1 Situace širších vztahů, M 1:2000 
C 2 Celkový situační výkres, M 1:200 
C 3 Koordinační situační výkres, M 1:200 
 
Složka č.3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
Seznam příloh 
 
D 1.1.01 Technická zpráva 
D 1.1.02 Základy - půdorys, M 1:75 
D 1.1.03 Základy - řezy, M 1:75 
D 1.1.04 Půdorys 1.NP, M 1:75 
D 1.1.05 Půdorys 2.NP, M 1:75 
D 1.1.06 Půdorys střechy, M 1:75 
D 1.1.07 Schéma ocelové konstrukce střechy, M 1:75 
D 1.1.08 Řezy A-A´, B-B´, M 1:75 
D 1.1.09 Pohledy východní, západní, M 1:75 
D 1.1.10 Pohledy severní, jižní, M 1:75 
D 1.1.11 Výkres tvaru 1.NP, N 1:75 
D 1.1.12 Výkres tvaru 2.NP, M 1:75 
D 1.1.13 Detail atiky u vegetační střechy, M 1:5 
D 1.1.14 Detail napojení střešní vpusti, M 1:5 
D 1.1.15 Detail střešního světlíku, M 1:5 
D 1.1.15 Detail ocelového schodiště, M 1:5 
D 1.1.16 Výpisy prací truhlářských 
D 1.1.17 Výpisy prací zámečnických 
D 1.1.18 Výpisy prací klempířských 
D 1.1.19 Skladby podlah 
D 1.1.20 Skladby stěn 
D 1.1.21 Výpočty konstrukcí 
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Složka č. 4 - D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Seznam příloh 
 
D 1.3.01 Technická zpráva a výpočty 
D 1.3.02 Situace, M 1:200 
D 1.3.03 Půdorys 1.NP, M 1:75 
D 1.3.04 Půdorys 2.NP, M 1:75 
 
 
Složka č.5 - Stavební fyzika 
 
 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 
 
Složka č.6 - D 1.4 Vzduchotechnika 
 
Seznam příloh 
 
D 1.4.01 Výpočtová část  
D 1.4.02 Půdorys 2.NP a schéma strojovny, M 1:75 
 


