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Abstrakt
P edm tem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Hlu ín . Sportovní
centrum má t i squashové kurty, posilovnu, spinning, dva cvi ební sály, saunu a bowling s
barem. Objekt není podsklepen, má dv nadzemní podlaží a je zast ešen jednopláš ovou
plochou st echou. Konstruk ní systém je zd ný ze systému Porotherm. Návrh sportovního
centra respektuje územní plán m sta Hlu ín a stávající uli ní zástavbu. Dále klade d raz na
dispozi ní ešení v etn bezbariérového p ístupu, zajišt ní konstrukce po stránce statické,
architektonické, úspory energie, požární bezpe nosti a bezpe nosti p i užívání objektu.
Klí ová slova
Sportovní centrum, nepodsklepený, zd ný, jednopláš ová plochá st echa, squashové kurty,
posilovna, spinning, cvi ební sály, sauna, bowling, bezbariérový p ístup

Abstract
The subject of my thesis is the design of new sports center in Hlu ín. The sports center has
three squash courts, a gym, spinning, two exercise rooms, a sauna and a bowling alley with a
bar. The building is a basement, has two floors and is covered by a single casing flat roof. The
structural system of brick Porotherm. The proposal respects the sports center city plan Hlu ín
existing street and buildings. Further emphasizes the layout including wheelchair access,
collateral design for the static, architectural, energy conservation, fire safety and safety in use
of the object.
Keywords
Sports Centre, basement, brick, single-layer flat roof, squash courts, gym, spinning, exercise
rooms, sauna, bowling, wheelchair access
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Úvod
Tato diplomová práce zpracovává projekt dle zadání diplomové práce na úrovni dokumentace
pro provedení stavby. Pro zpracování práce jsem použil veškerých informa ních zdroj , které
naleznete v seznamu použitých zdroj . P edm tem mé diplomové práce je návrh novostavby
sportovního centra v Hlu ín . Sportovní centrum má t i squashové kurty, posilovnu, spinning,
dva cvi ební sály, saunu a bowling s barem. Objekt není podsklepen, má dv nadzemní
podlaží a je zast ešen jednopláš ovou plochou st echou. Konstruk ní systém je zd ný ze
systému Porotherm. Návrh sportovního centra respektuje územní plán m sta Hlu ín a
stávající uli ní zástavbu. Dále klade d raz na dispozi ní ešení v etn bezbariérového
p ístupu, zajišt ní konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie, požární
bezpe nosti a bezpe nosti p i užívání objektu.
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NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA
A - PR VODNÍ ZPRÁVA
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Projekt pro vydání stavebního ohlášení
podle vyhl. . 62/2013 Sb., P íloha . 5

Stavba:
Místo stavby:
Investor:
Datum:
Zpracoval:
Stupe PD:

Sportovní centrum v Hlu ín
Celní, parc. . 1444/1, 748 01 Hlu ín
Mgr. František Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš
14.1.2015
Bc. Patrik Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš
Projekt pro stavební povolení

A)

Pr vodní zpráva

A.1

Identifika ní údaje

Název stavby:

Sportovní centrum v Hlu ín

Investor:

Mgr. František Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš

Místo stavby:

Celní, parc. . 1444/1, 748 01 Hlu ín

Stupe dokumentace:

Projekt pro stavební povolení

Ú el stavby:

Stavba pro sport a rekreaci

len ní stavby na objekty: 1. Stavba budovy sportovního centra
2. Parkovišt pro návšt vníky sportovního centra
3. Parkovišt pro personál sportovního centra
4. Ostatní zpevn né plochy na pozemku
5. P ípojka vody
6. P ípojka kanalizace
7. P ípojka nízkého nap tí NN
8. P ípojka st edotlakého plynovodu
9. Stavba ve ejného osv tlení
10. Ostatní terénní i zahradnické úpravy
Dot ené parcely:

Vlastní parcela: parc. . 1444/1

Projektant:

Patrik Jaroš
Kostelní 582/3, 747 18 Píš
mobil: 605 371 724
patrikjaros@seznam.cz

Datum provedení projektu:
Podklady:

erven 2015
Požadavky investora
Katastrální snímek
Studie projektu
Územní plán m sta

A.1.1 Údaje o stavb
a) název stavby,
Novostavba sportovního centra v Hlu ín
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ),
Hlu ín, k. ú. Hlu ín [639711], . p. 1444/1
c) p edm t projektové dokumentace,
Stupe projektu:

Projekt pro stavební povolení
(Podle vyhl. . 62/2013 Sb., P íloha . 5)
Ú el stavby:
Stavba pro sport a rekreaci
len ní stavby na objekty: 1. Stavba budovy sportovního centra
2. Parkovišt pro návšt vníky sportovního centra
3. Parkovišt pro personál sportovního centra
4. Ostatní zpevn né plochy na pozemku
5. P ípojka vody
6. P ípojka kanalizace
7. P ípojka nízkého nap tí NN
8. P ípojka st edotlakého plynovodu
9. Stavba ve ejného osv tlení
10. Ostatní terénní i zahradnické úpravy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
Mgr. František Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš
b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla
(právnická osoba),

b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn

ísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem,
pop ípad specializací jeho autorizace.
Projektant:

Bc. Patrik Jaroš
Kostelní 582/3, 747 18, Píš

Vedoucí projektu: Bc. Ji í Beneš
Kostelní 188/3, 747 30, Strahovice
mobil: 777 777 777, lllll12345@seznam.cz
c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn
ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou
architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve
výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jejich autorizace.

PB zpracoval: Bc. Patrik Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš .
Technická kontrola: Bc. Ji í Elbl

A.2 Seznam vstupních podklad
Požadavky investora
Katastrální snímek
Studie projektu
Územní plán m sta

A.3 Údaje o území
a) rozsah ešeného území,
P edm tem posudku je novostavba sportovního centra v k. ú. m sta Hlu ín
na parcele . 1444/1 zasazené do klidné ásti m sta poblíž centra, na ulici
Celní. Vlastníkem parcely, která je nezastav ná a ur ená pro výstavbu, je
m sto Hlu ín. Pozemek je rovinný bez výrazného p evýšení a bez vzrostlé
zelen , není sou ástí zem d lského p dního fondu ani v chrán ném území.
Stavební pozemek je p ístupný ze stávající místní silni ní komunikace z ulice
Celní. Nejsou na n j p ivedeny inženýrské sít .
Bezprost ední okolní zástavbu tvo í p evážn bytové domy a dále domy
ob anské vybavenosti, jako jsou nemocnice, domov d chodc , domov d tí a
mládeže, mate ská školka a obchodní d m s poštou, lékárnou a obchodem s
potravinami.
b) údaje o ochran území podle jiných právních p edpis (památková rezervace,
památková zóna, zvlášt chrán né území, záplavové území apod.)
Nemovitost se nenachází v rozsáhlém chrán ném území i památkové rezervaci.
c)

údaje o odtokových pom rech,
Novostavbou sportovního centra nebudou zhoršeny odtokové pom ry. Plocha
souboru parcel, kde se umíst ní stavby sportovního centra navrhuje je rovinná, bez
v tších nerovností. Zpevn né plochy jsou vyspádovány ve sklonu 2% od objektu,
srážková voda ze st ech je odvedena vnit ními bodovými vtoky a je zaúst na do
ádu ve ejné deš ové kanalizace
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad nebyl - li vydán územní souhlas,
Navržená novostavba sportovního centra je v souladu s územním plánem
m sta Hlu ín a nem ní ú el pozemku. Soubor parcel se nachází v zón
ur ené pro plochy smíšené v centrální zón .

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo s ve ejnoprávní smlouvou
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad s regula ním
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad stavebních
úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn
plánovací dokumentací,
Stavba spl uje podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení.
f)

údaje o dodržení obecných požadavk na využití území,
Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území
a spl uje požadavky na využití území dle platné územn plánovací
dokumentace m sta Hlu ín.
g) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán ,
Projektová dokumentace odpovídá požadavk m dot ených orgán a organizací.
h) seznam výjimek a úlevových ešení,
Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani žádná úlevová
ešení.
i)

seznam souvisejících a podmi ujících investic,
V rámci novostavby sportovního centra nejsou požadovány žádné související
i podmi ující investice.

j)

seznam pozemk a staveb dot
nemovitostí),
Dot ené parcely: parcela .
parcela .
parcela .

1444/1 (stavební parcela)
1473/25 (trvalý travní porost)
4429/1 (silnice)

Sousední parcely: Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

ených provád ním stavby (podle katastru

1362/5
1444/5
1444/6
1444/7
1444/8
1444/9
1444/10
1444/11
1444/12
1444/13
1444/14
1444/21
1444/22
1444/23
1444/26
1444/29
1444/32
1469
1470/1
1470/2
1471
1472/1

Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
Hlu
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ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;
ín;

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.

1472/2
1473/2
1473/9
1473/10
1473/15
1473/16
1473/20
1473/21
1473/22
1473/25
1473/27
1473/28
1473/30
1474
1496
1497
1503
1514
1515
1521
1531/3
1590/3
1590/27
1590/101
4427/1
4567/1
4567/4
4567/11
4567/12
4567/13
4567/14
4567/15
4567/16
4567/20
4567/21
4567/22
4567/23
4567/25
4567/26
4567/27

A.4

Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby,
Sportovní centrum v Hlu ín
P edm tem projektu je novostavba sportovního centra v etn staveb dopravní a
technické infrastruktury (zpevn ná komunikace pro zásobování, p ípojka vody,
p ípojka elektrické energie NN, p ípojka zemního plynu, p ípojka deš ové kanalizace,
p ípojka splaškové kanalizace, v etn souvisejících zpevn ných ploch a zelen ).
b) ú el užívání stavby,
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a rekreaci. Stavba integruje
funkci m stského sportovního centra a rekreace. Hlavním úkolem za ízení je sportovní a
rekrea ní innost. Sportovní centrum by m lo plnit funkci p irozeného centra
spole enského života a poskytnout p íležitost ke shromaž ování obyvatel m sta Hlu ín
a p ilehlých obcí.
c) trvalá nebo do asná stavba,
Trvalá stavba.
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis m (kulturní památka apod.),
Stavba se nenachází v m stské památkové zón , m stské památkové
rezervaci apod. Ochrana navržených staveb není požadována.
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických
požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb,
V návrhu novostavby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle
vyhlášky . 183/2006 Sb, zejména § 2, 3,158 ,159 , dále vyhl. .268/2009 Sb
zejména § 1, 3, 5, 6, 7, paragrafy ásti t etí, paragrafy ásti tvrté mimo §
28-31, paragrafy ásti páté, dále vyhl. . 499/2006 Sb, vyhl. . 501/2006 Sb. a . 269
/2009 Sb.
Zejména je dbáno ustanovení:
- o obecných požadavcích na výrobky pro stavby,
- o tepeln technických a energetických požadavcích na stavby,
- o požární bezpe nosti staveb
Zejména je dbáno ustanovení o požární bezpe nosti staveb „Požárn bezpe nostní
ešení stavby“, zpracované v samostatné ásti projektu.
Stavba je ešena v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. a je bezbariérová. Na
parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby t žce pohybov postižené.
Sklony venkovních ploch jsou maximáln 2%. P ístup do všech prostor stavby pro je
umožn n po vodorovných komunikacích s p evýšením max. 20 mm, v etn vstupu do
objektu. Jednotlivá podlaží sportovního centra jsou p ístupná pomocí výtahu, který
spl uje rozm ry pro bezbariérové užívání. Budova je vybavena ty mi bezbariérovými
záchodovými kabinami.

f)

údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných
právních p edpis 2),
Projektová dokumentace odpovídá požadavk m dot ených orgán a
organizací. Na stavbu bylo vypracováno požárn bezpe nostní ešení. Stavba je
navržena mimo ochranná pásma elektrického vedení.
g) seznam výjimek a úlevových ešení,
Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani žádná
úlevová ešení.
h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha,
po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel / pracovník apod.),
Zastav ná plocha budovy j e :
Orienta ní cena realizace je:
Obestav ný prostor:
Užitná plocha:
Squashové kurty
Cvi ební sály
Bowling
Sauna
Po et pracovník
i)

1 6 7 8 m2
63 750 000,- K
14167 m3
2485 m2
3
4
1
1
7

základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s
deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, t ída
energetické náro nosti budov apod.),
Vnit ní instalace
Vnit ní instalace budou b žných konstrukcí.
Úst ední vytáp ní bude kondenza ními plynovými kotley, s otopnými
t lesy pod okny. Kotel bude napojen do komínového t lesa. Doporu uje se
kotel konstruovat jako teplovodní kotel se zásobníkovým oh evem užitkové
vody. T leso kotle je vyšší a v tomto prostoru je m d ná spirála, ve které je
oh ívaná užitková voda. Kotel je možné doplnit o elektrický oh ev vody.
P ipojení na sít
P ipojení na veškeré sít bude provedeno novými p ípojkami.
Zásobení vodou
Zásobení objektu vodou je z vodovodního adu.
Zásobení plynem
Bude provedena nová p ípojka plynu.
Likvidace odpadních vod
Likvidace odpadních vod bude provedena novou p ípojkou kanalizace.
Zásobení elekt inou
Zásobování elekt inou bude provedeno novou p ípojkou NN.

Energetická náro nost
Energetická náro nost budovy nebyla v rámci projektu prozatím stanovena.
V projektu bylo po ítáno pouze s Energetickým štítkem obálky budovy, který
vyšel A – VELMI ÚSPORNÝ.
j)

základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)
Lh ta zahájení stavby je dnes závislá na datu vydání stavebního povolení.
Stavba bude realizována bez len ní na etapy.
P edpoklad zahájení stavby - srpen 2015
Lh ta dokon ení stavby: P edpoklad - srpen 2017

k)

orienta ní náklady stavby,
Cena stavby: 63 750 000,-K

A.5

len ní stavby na objekty a technická a
technologická za ízení

len ní stavby na objekty: 1. Stavba budovy sportovního centra
2. Parkovišt pro návšt vníky sportovního centra
3. Parkovišt pro personál sportovního centra
4. Ostatní zpevn né plochy na pozemku
5. P ípojka vody
6. P ípojka kanalizace
7. P ípojka nízkého nap tí NN
8. P ípojka st edotlakého plynovodu
9. Stavba ve ejného osv tlení
10. Ostatní terénní i zahradnické úpravy

B)

Souhrnná technická zpráva

B.1

Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku.
P edm tem posudku je novostavba sportovního centra v k.ú. m sta Hlu ín na
parcele . 1444/1 zasazené do klidné ásti m sta poblíž centra, na ulici Celní.
Vlastníkem parcely, která je nezastav ná a ur ená pro výstavbu, je m sto Hlu ín.
Pozemek je rovinný bez výrazného p evýšení a bez vzrostlé zelen , není sou ástí
zem d lského p dního fondu ani v chrán ném území. Stavební pozemek je p ístupný
ze stávající místní silni ní komunikace z ulice Celní. Nejsou na n j p ivedeny
inženýrské sít . Bezprost ední okolní zástavbu tvo í p evážn bytové domy a dále
domy ob anské vybavenosti, jako jsou nemocnice, domov d chodc , domov d tí a
mládeže, mate ská školka a obchodní d m s poštou, lékárnou a obchodem s
potravinami.
b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologicky pr zkum.
hydrogeologický pr zkum, stavebn historicky pr zkum apod.),
Na míst pozemku byla projektantem provedena p edb žná prohlídka. Byl proveden
pomocný místní výškopis. Dle informací z katastrálních map se pozemek pro stavbu p ímo
nenachází v záplavovém území.
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma,
Podle zjišt ných informací se parcela nenachází v ochranném i bezpe nostním
pásmu. Pozemkem nejsou vedeny, krom sd lovacích kabel , žádné podzemní
inženýrské sít .
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek svou polohou nespadá do záplavového území. Nenachází se zde
žádná poddolovaná území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry
v území.
Staveništ a za ízení staveništ budou umíst ny na stávající parcele (1444/1),
tedy stejné jako ešený objekt, tudíž okolní budovy nebudou stavbou dot eny.
Nejv tším vlivem na okolní pozemky bude zbudování nových inženýrských p ípojek,
a to dle koordina ní situace. Zásobování stavby bude vedeno po místních
komunikacích, zejména z ulice Celní úpravou nájezdu p es parcely . 544/196 a
888/1. Mimo obvod staveništ nebude pot eb init žádná další opat ení pro stavbu.
Po celou dobu stavby bude ale nutno dbát na zachování p ístupu
k objektu. Krom výše uvedeného vedení zásobovacích tras po místních
komunikacích nebude mít navržená stavba žádný vliv na okolní pozemky. Pro
za ízení staveništ budou p ednostn využívány zpevn né plochy, v p ípad pot eby
i plochy zatravn né. Rozsah za ízení staveništ ur í vybraný dodavatel, p edb žn
se uvažuje s osazením max. 6 mobilních bun k a 4 mobilních
WC. Sou ástí za ízení staveništ bude i skladová plocha pro materiál a odpad.
Po celou dobu stavby je nutno dbát na nep erušení, plynulost, bezpe nost a
bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i p ší v dosahu objektu. P ípadné omezení
provozu vozidel nebo chodc /nap . p i zásobování a skládání materiálu/ musí být
krátkodobé a i v rámci n ho musí být zabezpe ena možnost p íjezdu pro zdravotní a
požární vozy.

Není t eba navrhovat žádná zvláštní opat ení na ochranu okolí. Stavbou nebudou
narušeny výrazn ji stávající odtokové pom ry daného území. Lze p edpokládat, že
ást srážkových vod se bude vsakovat do nezpevn ných ploch, zbytek bude
veden do vsakovacích jímek na pozemku a svod z plochých st ech bude odvád n do
kanalizace.
f)

požadavky na asanace, demolice, kácení d evin,
Vzrostlé stromy se na pozemku nacházejí pouze v samém cípu na západní
stran . Není pot eba je kácet.

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk ur ených
k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé),
Nedojde k do asnému i trvalému záboru zem d lského p dního fondu ani
pozemk ur ených k pln ní funkce lesa.
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu).
Pro ú ely budoucího užívání stavby se uvažuje s vybudováním vjezd a výjezd
vedoucích na místní silni ní komunikace, a to z ulice Št pnická p es parcelu 888/1
výjezd z parkovišt do ulice Celní p es stejnou parcelu. Dále se po ítá s
vybudováním napojení na silni ní komunikaci úpravou p es chodník na parcele
544/196. Viz. Koordina ní situace. Napojení na technickou infrastrukturu bude
rovn ž zbudováno dle projektu koordina ní situace, a to na inženýrské sít elektro
vedení NN ( EZ Distribuce, a.s), STL plynovodu (RWE Distribu ní služby, s.r.o.) a
kanalizace a vodovodu.
i)

v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice.
V dob zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek
Sportovní centrum
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a rekreaci. Stavba integruje funkci
m stského sportovního centra a rekreace. Hlavním úkolem za ízení je sportovní a
rekrea ní innost. Sportovní centrum by m lo plnit funkci p irozeného centra
spole enského života a poskytnout p íležitost ke shromaž ování obyvatel m sta Hlu ín a
p ilehlých obcí.
Zastav ná plocha budovy j e :
Orienta ní cena realizace je:
Obestav ný prostor:
Užitná plocha:
Squashové kurty
Cvi ební sály
Bowling
Sauna
Po et pracovník

1 6 7 8 m2
63 750 000,- K
14167 m3
2485 m2
3
4
1
1
7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení,
Situováním a umíst ním stavby sportovního centra jsou spln ny všechny požadavky
pro územní regulaci a zachování urbanisticky závazných princip . Osazením stavby jsou
rovn ž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z obecných technických požadavk
na stavby. Umíst ní a realizace stavby je v souladu s územním plánem a cíly a zám ry
územního plánování. Zastav ná plocha stavby sportovního centra je celkem 1678 m2,
zpevn né plochy tvo í 1486,56 m2, obestav ný prostor stavby celkem iní 14167 m3, výška
atiky st echy nad 2NP od úrovn podlahy v 1NP je +9,720 m.
Stavba vyplní v sou asnosti nezastav nou lokalitu. Svým prostorovým uspo ádáním
zapadá do okolní zástavby a m la by se stát novým orienta ním bodem pro ešenou lokalitu.
Ve ejný prostor p ed sportovním centrem je koncipován jako nám stí. Bude sloužit
pro setkávání a odpo inek lidí. Prostor vypln ný velkoformátovou betonovou dlažbou sv tle
šedé barvy bude dopln n pásy zatravn né plochy, které budou spolu s nov vysazenou
zelení (ke e a stromy) vytvá et „ostr vky“ dopln né lavi kami. Takto vzniklý prostor by m l
sloužit i ke konání kulturních akcí po ádaných sportovním centrem
b)

architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení.
Navrhovaný objekt je samostatn stojící stavbou se 2 nadzemními podlažími.
P dorysný tvar objektu jsou dva k sob p idružené obdélníky ve tvaru písmene T. Obvodový
pláš je tvo en kontaktním zateplovacím systémem. První podlaží je ze jihovýchodní strany
áste n ešeno prosklenou fasádou a prosklenou st echou tvo ící zádve í. Objekt je
zast ešen plochou jednopláš ovou st echou. druhé nadzemní podlaží je ustupující.
Zast ešený prostor nad 1NP je áste n využitý jako terasa. Kolem objektu jsou zpevn né
plochy dopln né mobiliá em a zelení.

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a rekreaci. Stavba integruje funkci
m stského sportovního centra a rekreace. Hlavním úkolem za ízení je sportovní a
rekrea ní innost. Sportovní centrum by m lo plnit funkci p irozeného centra
spole enského života a poskytnout p íležitost ke shromaž ování obyvatel m sta Hlu ín a
p ilehlých obcí. V navrhované stavb
nebudou instalována žádná výrobn
technologická za ízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je ešena v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. a je bezbariérová.
Na parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby t žce pohybov
postižené. Sklony venkovních ploch jsou maximáln 2%. P ístup do všech
prostor stavby pro je umožn n po vodorovných komunikacích s p evýšením max.
20 mm, v etn vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží sportovního centra jsou
p ístupná pomocí výtahu, který spl uje rozm ry pro bezbariérové užívání. Budova
je vybavena dv mi bezbariérovými záchodovými kabinami.

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby
Nestanovují se žádná zvláštní bezpe nostní opat ení krom t ch, která
vyplývají z ú elu užívání objektu. P i realizaci stavby musí být spln ny všechny
požadavky pro stavbu objekt pro sport a rekreaci. Musí být spln ny technické
požadavky na stavby, požadavky na bezbariérové užívání stavby a musí být užito
certifikovaných materiál . Stavbu musí realizovat spole nost k této innosti
oprávn ná.

B.2.6 Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení,
Nepodsklepená ást bude založena na železobetonových pásech a patkách
jednostup ových spojených železobetonovými základovými trámy. Nosná konstrukce
stavby bude ešena jako zd ná konstrukce z cihelných blok . Obvodový pláš je tvo en
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z PUR p ny s povrchovou
úpravou. První podlaží je z jihovýchodní strany áste n ešeno prosklenou fasádou z
hliníkových profil opat ených izola ním trojsklem. Objekt je zast ešen jednopláš ovou
plochou st echou s tepelnou izolací z p nového polystyrenu. Jako hydroizolace je použito
dvou SBS modifikovaných asfaltových pásu, vrchní pás vždy s b idli ným posypem.
b)

konstruk ní a materiálové ešení,

Výkopové práce a terénní úpravy
Pozemek má rovinatý charakter. Úrove 1NP 0,000 = 217,65 m n. m. Bpv.
Na vyty ené ploše bude sejmuta skrývka zeminy v tlouš ce 300 mm, která
bude uložena v rohu pozemku na skládku. Po skon ení stavby bude
zemina v rámci terénních úprav rozprost ena.
P edm tem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu
jámy a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou
provedeny výkopy pro p ípojky inženýrských sítí. P ebyte ný výkopek bude
uložen na vymezenou skládku, pop ípad bude využit k pot ebným
terénním úpravám na pozemku. Hladina podzemní vody neovliv uje
základovou spáru.
Základy
Objekt bude založen v ásti na jednostup ových základových železobetonových
patkách spojených základovým železobetonovým trámem a na železobetonových
pásech. Nad t mito konstrukcemi bude provedena podkladní betonová mazanina
tlouš ky 150 mm, vyztužená kari sítí.
Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukci objektu tvo í zdivo z cihelných tvárnic tl. 300 a 400 mm
z cihelných blok Porotherm.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropy budou tvo eny p edpjatými betonovými panely spiroll tl. 250 mm
podporovanými nosným zdivem a železobetonovými pr vlaky o rozm rech
250x300 a 250x400 mm.
P í ky
P í ky jsou navrženy zd né z cihelných tvárnic Porotherm tl. 115 mm. P í ky
budou opat eny omítkou a malí ským nát rem.
Izolace proti vod
Vodorovné konstrukce ve styku se zeminou (podkladní betonová mazanina) bude
izolována dv ma SBS modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou
ze sklené tkaniny (Rooftek G40 special mineral). Podklad bude p ed
natavením pásu opat en penetra ním nát rem. Stejné hydroizolace bude
použito i v soklové ásti, v p echodu základu na obvodovou st nu. V obou
p ípadech bude pás vytažen 400 mm nad terén.

Schodišt
Schodišt je navrženo železobetonové t íramenné. Nášlapnou vrstvu tvo í
keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Nerezové zábradlí výšky 900 mm je
ukotvenou do železobetonové schodiš ové desky. Na druhé stran ramene je
ukotveno madlo do zd né schodiš ové st ny.
Komíny
Je použit kompletní komínový systém Schiedel ABSOLUT, s vnit ním pr m rem
200 mm, tl. st ny 8,5 mm a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 60 mm.
Pláš komínu je tvo en nerezovým plechem tl. 0,4 mm. Výška nad atikou je 1000
mm.
Výpln otvor
Jsou použita hliníková okna s izola ním trojsklem a celoobvodovým skrytým
kováním, barva rámu tmav modrá. Vnit ní parapety d ev né, venkovní parapety
z taženého titanzinku. Vchodové dve e jsou použity hliníkové celosklen né,
zasklené bezpe nostním sklem. Barva rámu tmav modrá. Prosklená ást dve í je
opat ena pruhem samolepících zna ek bílé barvy, vzhledem k užívání objektu
osobami se sníženou schopnosti orientace. Vnit ní dve e jsou z CPL lamina nebo
celosklen né.
Tepelná izolace
Obvodové st ny jsou ešeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací
z PUR desek tl. 120 mm. Jsou kotveny šroubovacími talí ovými hmoždinkami
Bravoll STR U 2G. Soklová ást je do výšky 500 mm nad terén izolována deskami
tepelné izolace XPS Prime 25 tl. 100 mm.
Kro ejová izolace
Kro ejová izolace bude provedena z desek z minerální vaty Rockwool Steprock HD
v tl. 50, 55 a 60 mm.
Povrchové úpravy vnit ní
Vnit ní omítky jsou navrženy vápenocementové štukové. V prostorech sociálních
za ízení bude proveden keramický obklad.
Malby
Veškeré vnit ní omítky budou opat eny penetra ním nát rem a dvojnásobným
nát rem Primalex.
Vn jší úpravy
Venkovní poch zí a pojízdné plochy jsou provedeny z betonové dlažby.
Terasa ve 2NP je provedena z WPC prken masarandumba.
c)

mechanická odolnost a stabilita,
Uvedená stavba je zhotovena z konstruk n dostate n tuhých materiál a
pojiv, které jsou schopny zabezpe it p i vhodném zpracování a zabudování
dostate n tuhou a stabilní konstrukci.
P i použití navržených materiál a pojiv a p i dodržení všech pracovních
postup a obecných podmínek p i výstavb nem že dojít k z ícení žádných
ástí konstrukcí ani stavby jako celku. Navrhovaná stavba uvažuje b žné
nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle p íslušné SN a zatížení
vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou stavební
konstrukce navrženy dostate n .

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických
za ízeni
a)

technické ešení,
Jedná se o stavbu pro sport a rekreaci – novostavbu objektu sportovního centra,
v n mž se žádné technické ani technologické za ízení neinstaluje.
b)

vý et technických a technologických za ízení.
Technická za ízení se v rámci tohoto projektu ne eší.

B.2.8 Požárn bezpe nostní ešení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

rozd lení stavby a objekt do požárních úsek ,
výpo et požárního rizika a stanovení stupn požární bezpe nosti,
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk v etn
požadavk na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
zhodnocení evakuace osob v etn vyhodnocení únikových cest,
zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpe ného
prostoru,
zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad jiného hasiva, v etn
rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst,
zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace,
zásahové cesty),
zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná
potrubí, vzduchotechnická za ízení),
posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními,
rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek.

Detailní ešení požární bezpe nosti je doloženo v PB , které zpracoval: Bc. Patrik
Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš
Technická kontrola: Bc. Ji í Elbl

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi
a)

kritéria tepeln technického hodnocení,
Výb r stavebních materiál a skladba stavebních konstrukcí je navržena
tak, aby bylo cílen dosaženo maximáln možných hodnot na úsporu tepla
p i rozumné cen na po ízení t chto konstrukcí.
Obvodový pláš st n je ešen jako kontaktní zateplovací systém s tepelnou
izolací tl. 120 mm z PUR desek s povrchovou úpravou. V podlaze na terénu jsou
navrženy desky šedého polystyrenu o tlouš ce 180 a 230 mm.
Zateplení ploché st echy je navrženo z p nového polystyrenu tl. 2x120 mm.
Volba t chto materiál zaru uje tepelný odpor pod doporu enou hodnotu
dle SN 73 0540-2. Všechny skladby ve styku s vn jším prost edím jsou posouzeny
v samostatné ásti dokumentace – Tepeln technické posouzení, které je sou ástí
tohoto projektu.
b)

energetická náro nost stavby,
Energetická náro nost budovy nebyla v rámci projektu prozatím stanovena.
V projektu bylo po ítáno pouze s Energetickým štítkem obálky budovy, který vyšel A –
VELMI ÚSPORNÝ.

c)

posouzení využití alternativních zdroj energie
Vzhledem ke kvalitn navrženému systému izolací obvodového plášt , zvolenému
zp sobu vytáp ní (úsporný plynový kondenza ní kotel), není p ípadná instalace
alternativního zdroje otopu nezbytná. Její návratnost by byla zna ná a ekonomický efekt
investice vzhledem k životnosti sou asn dostupných za ízení nulový.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na
pracovní a komunální prost edí Zásady ešení parametr stavby
(v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod.) a
dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.).
Zásady ešení parametr stavby
V trání objektu je kombinované jako p irozené v trání okny a nucené
v trání vzduchotechnikou. Vytáp ní navrhované stavby bude ešit soustava 2
plynových kondenza ních kotl napojených na nerezový komín systému Schiedel
ABSOLUT. Kotel bude dále zajiš ovat oh ev TUV pomocí zásobníku. Všechny
místnosti mají dostate n velká okna zajiš ující vyhovující oslun ní. Všechny
vnit ní prostory budou osazeny svítidly s led žárovkami s dostate nou intenzitou.
Objekt bude napojen na ve ejný vodovodní ad novou p ípojkou.
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými p edpisy, tj.
bude t íd n, odd len skladován, vyvážen a likvidován standardním
zp sobem na základ smlouvy s oprávn nou organizací, p edpokládá se
p evážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou
p edloženy ke kolaudaci.
Odpady z objektu budou likvidovány následujícím zp sobem:
Splaškové vody budou odvád ny do ve ejné kanalizace.
V trací vzduch z vnit ních hygienických za ízení bude odvád n nad st echu
objektu.
Komunální odpad bude ukládán do vyhrazených nádob, které jsou umíst ny poblíž
p íjezdové cesty a je odvážen na smluvním základ oprávn nou organizací.
Zásady ešení vlivu stavby na okolí
Projektem navržené ešení zajiš uje soulad stavby s platnými p edpisy z oblasti
ochrany proti hluku a vibracím, zejména SN 73 0832 Akustika a na ízení vlády
.272/2011 Sb. Novostavba sportovního centra vzhledem k charakteru užívání
nep edstavuje pro okolí jakékoliv riziko spojené se vznikem nadm rného hluku,
prašnosti, vibrací a podobn . Stavba se umís uje v oblasti, kde se nevyskytuje žádný
zdroj nadm rného hluku i vibrací. Z jihovýchodní strany od objektu p iléhá st edn
frekventovaná komunikace, jejíž kapacita by se v budoucnosti m la snížit, vzhledem k
plánovanému obchvatu m sta, který je v sou asné dob již ve výstavb . Budova je od
komunikace odd lena zeleným pásem (ke e, stromy), které áste n hluk p iléhající od
komunikace omezuje. V blízkosti se nevyskytuje žádný zdroj pr myslových i výrobních
provozních vibrací, prachu i hluku ani stavba kde by byly umíst ny a skladovány
nebezpe né i zdraví škodlivé látky.

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího
prost edí

a)

ochrana p ed pronikáním radonu z podloží.
Konstrukce podlah na zemin vykazují 2. kategorii t snosti. K eliminaci p sobení
pronikání radonu z podloží pro zjišt nou radonovou zát ž (nízký radonový index) je toto
opat ení dostate né.
b)

ochrana p ed bludnými proudy.
Není nutno ešit.

c)

ochrana p ed technickou seizmicitou.
Není nutno ešit.

d)

ochrana p ed hlukem.
Dot ená oblast není zasažena žádnými zdroji hluku i vibrací. Z jihovýchodní
strany od objektu p iléhá st edn frekventovaná komunikace, jejíž kapacita by se v
budoucnosti m la snížit, vzhledem k plánovanému obchvatu m sta, který je v sou asné
dob již ve výstavb . Budova je od komunikace odd lena zeleným pásem (ke e,
stromy), které áste n hluk p iléhající od komunikace omezuje. Osazené výpln otvor
jsou opat eny izola ním trojsklem, které vykazuje dostate nou nepr zvu nost.
e)

protipovod ová opat ení.
Oblast v okolí místa navrhované stavby leží mimo zónu, kde by docházelo k trvalým i
opakovaným záplavám. Žádná protipovod ová opat ení se nestanovují.
f)

B.3

ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Není nutno ešit.

P ipojení na technickou infrastrukturu

a)

napojovací místa technické infrastruktury,
K novostavb sportovního centra budou z ízeny nové p ípojky technické
infrastruktury. Jedná se o vodovodní p ípojku, napojenou na ve ejný vodovodní ád,
p ípojku kanalizace splaškové a kanalizace deš ové. Dále se jedná o p ípojku plynovodu
STL, která bude dovedena do sk ín s HUP, jejíž sou ástí bude i regulace na NTL.
Všechny tyto p ípojky budou realizovány z ve ejných sítí umíst ných na pozemku. P ípojka
elektro NN, podzemní vedení, bude dovedena do sk ín RE. Poloha napojovacích míst,
revizních šachet, sk íní HUP a RE je z ejmá z výkresu situace, který je sou ástí výkresové
ásti projektové dokumentace.
b)

B.4

p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky.
Není ešeno.

Dopravní ešení

a)

popis dopravního ešení,
Napojení na dopravní infrastrukturu budu realizováno z jihovýchodní strany objektu z ulice
Celní. Pro návšt vníky bude sloužit nov vybudované parkovišt , které bude mít 3 místa pro
t žce t lesn postižené. Pro zásobování objektu bude vybudován sjezd z ulice Celní, který je
napojen na zásobovací vchod objektu.
b)

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.
Stávající místní komunikace na ulici Celní, sloužící k bezprost ednímu napojení objektu na
dopravní infrastrukturu, se z jihovýchodní strany napojuje na silnici II. t ídy na ulici Masarykova.
Objekt se nachází cca 750 m od autobusového nádraží.

c)

doprava v klidu,
Pro návšt vníky bude sloužit nov vybudované parkovišt , které bude mít 3 místa pro t žce
t lesn postižené.
d)

p ší a cyklistické stezky.
Po ítá se s vybudováním chodníku kolem hlavního pr elí objektu k hlavnímu
vchodu do sportovního centra s napojením na stávající chodník. Cyklistické stezky
nebudou navrhovanou stavbou dot eny.

B.5

ešeni vegetace a souvisejících terénních úprav

a)

terénní úpravy,
Okolní terén je oproti prvnímu nadzemnímu podlaží osazen o 20 – 150 mm níže. Nov
budou z ízeny zpevn né plochy z zámkové betonové dlažby sv tle šedé barvy. Dlažba bude
dopln na pásy zatravn né plochy, které budou spolu s nov vysazenou zelení (ke e a stromy)
vytvá et „ostr vky“ dopln né lavi kami. Kolem objektu bude z ízen okapový chodní ek z
ka írku, ší ka od objektu 500 mm. Veškeré plochy budou opat eny betonovými obrubníky.
b)

použité vegeta ní prvky,
Nezpevn né plochy budou zatravn ny. Pás zelen mezi parkovišt m a obslužnou
komunikací budou osázeny ke i. Relaxa ní ostr vky u p edvstupního prostoru knihovny budou
osázeny vegetací dle návrhu zahradního architekta. Bude se jednat zejména o okrasné traviny,
ke e a stromky malého vzr stu.
c)

biotechnická opat ení.
Netýká se.

B.6

Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana

a)

vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da,
Novostavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Odpady ze stavby budou
shromaž ovány a ukládány na ur eném míst , které bude z ízeno na parcele u stavby.
Zde se budou veškeré odpady shromaž ovat, t ídit a dále využívat v následných
stavebních pracích. Doklady o využití i likvidací odpad vzniklých na stavb budou v
kopiích p edloženy p i ukon ení stavby ke kontrole stavebnímu ú adu. B žný komunální
odpad bude ukládán do k tomu ur ené plastové nádoby na odpad, která bude pravideln
vyvážena sb rným automobilem na ízenou skládku komunálního odpadu. Nakládání s
odpady dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis .

b)

c)

vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana
rostlin a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin .
Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu.

vliv stavby na soustavu chrán ných území Nátura 2000,
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani pta í oblasti pod
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán ných území
Natura 2000.

d)

návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska El A.
Pro navrhovanou stavbu nebylo provedeno žádné zjiš ovací ízení ani
stanovisko EIA, nebyly tedy vydány žádné podmínky.

e)

navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních p edpis .
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpe nostní pásma. Není stanoven
žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních p edpis .

B.7

Ochrana obyvatelstva

Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol ochrany obyvatelstva.
Objekt není ur en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v p ípad ohrožení
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8

Zásady organizace výstavby

a)

pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní.
Spot eby stavebních hmot jsou podrobn specifikovány ve výkazu vým r. Pro
výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní p ípojky elektrické energie, která bude
vybudována p ímo ze stávající distribu ní sít podzemního vedení NN, které prochází
t sn u severozápadní hranice parcel, kde je umíst ní stavby navrženo. Jako zdroj
vody pro mokré procesy bude vybudována staveništní p ípojka vody napojená na
stávající ve ejný vodovodní ád. Spot eba médií je dána požadavky technologických
p edpis výrobc jednotlivých materiál a organizací práce zhotovitele.

b)

odvodn ní staveništ ,
Není p edm tem dokumentace.

c)

napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro ú ely staveništ se uvažuje s vybudováním vjezd a výjezd vedoucích na
místní silni ní komunikace, a to z ulice Celní p es parcelu 888/1 a Dále se po ítá
s vybudováním napojení na silni ní komunikaci úpravou p es chodník na parcele
544/196. Viz. Koordina ní situace. Pro za ízení uvnit staveništ budou p ednostn
využívány zpevn né plochy, v p ípad pot eby i plochy zatravn né. Po celou dobu
stavby je nutno dbát na nep erušení, plynulost, bezpe nost a bezkoliznost provozu
dopravy vozidlové i p ší v dosahu objektu. P ípadné omezení provozu vozidel nebo
chodc /nap . p i zásobování a skládání materiálu/ musí být krátkodobé a i v rámci n ho
musí být zabezpe ena možnost p íjezdu pro zdravotní a požární vozy Napojení na
vedení NN b hem stavby bude dohodnuto se spole ností EZ Distribuce, a.s
d)

vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky.
Staveništ a za ízení staveništ budou umíst ny na stávající parcele (1444/1),
tedy stejné jako ešený objekt, tudíž okolní budovy nebudou stavbou dot eny.
Nejv tším vlivem na okolní pozemky bude zbudování nových inženýrských p ípojek, a
to dle koordina ní situace. Zásobování stavby bude vedeno po místních komunikacích,
zejména z ulice Celní úpravou nájezdu p es parcely .544/196 a 888/1. Mimo obvod
staveništ nebude pot eb init žádná další opat ení pro stavbu. Po celou dobu stavby
bude ale nutno dbát na zachování p ístupu k objektu. Krom výše uvedeného vedení
zásobovacích tras po místních komunikacích nebude mít navržená stavba žádný vliv na

okolní pozemky. Pro za ízení staveništ budou p ednostn využívány zpevn né plochy,
v p ípad pot eby i plochy zatravn né. Rozsah za ízení staveništ ur í vybraný
dodavatel, p edb žn se uvažuje s osazením max. 6 mobilních bun k a 4 mobilních
WC. Sou ástí za ízení staveništ bude i skladová plocha pro materiál a odpad.
Není t eba navrhovat žádná zvláštní opat ení na ochranu okolí. Stavbou nebudou
narušeny výrazn ji stávající odtokové pom ry daného území. Lze p edpokládat, že ást
srážkových vod se bude vsakovat do nezpevn ných ploch, zbytek bude veden do
vsakovacích jímek na pozemku a svod z plochých st ech bude odvád n do kanalizace.
e)

ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin.
Krom hlavních opat ení, jako jsou zvýšené zne iš ování silni ní komunikace
nebo zvýšený hluk od nákladních aut, nebudou provád na žádná zvláštní ochranná
opat ení. Staveništ bude v pr b hu výstavby oploceno do výšky minimáln 1,8 m a
zabezpe eno proti vstupu nepovolaných osob. Skladovaný prašný materiál bude
ádn zakryt a p i manipulaci s ním bude pokud možno zkráp n vodou, aby se
zamezilo nadm rné prašnosti. Dopravní prost edky musí mít ložnou plochu zakrytu
plachtou nebo musí být uzav eny. Vzrostlé stromy se na pozemku nacházejí pouze
v samém cípu na západní stran . Není pot eba je kácet.
f)

maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé).
Trvalý zábor staveništ je vymezen vn jšími hranicemi stavebního pozemku.
Zábory na p ilehlých okolních pozemcích budou provedeny pouze b hem
napojování p ípojek. Do asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu
nezbytn nutnou a budou p edem domluveny s p íslušným vlastníkem pozemku a
správcem sít .
g)
maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich
likvidace,
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými p edpisy, tj.
Bude t íd n, odd len skladován, vyvážen a likvidován standardním zp sobem
na základ smlouvy s oprávn nou organizací, p edpokládá se p evážná likvidace
odpadu skládkováním. Doklady o využití i likvidací odpad vzniklých na stavb
budou v kopiích p edloženy p i ukon ení stavby ke kontrole stavebnímu ú adu.
B žný komunální odpad bude ukládán do k tomu ur ené plastové nádoby na
odpad, která bude pravideln vyvážena sb rným automobilem na ízenou
skládku komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
Vzniklý odpad bude zat íd n do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. Ve zn ní
pozd jších p edpis . P edpokládá se, že bude nakládáno zejména s t mito odpady:
13 08 99 Odpady jinak blíže neur ené
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 02 01 D evo
17 02 03 Plasty
17 03 01 Asfaltové sm si obsahující dehet

17 04 11 Kabely
17 05 04 Zemina a kamení
17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady
h)

bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin,
Zemní práce budou provád ny v pot ebném rozsahu pro zhotovení základových
konstrukcí a p ípojek. P edb žn se nep edpokládá nutnost p ísunu nebo deponie
zeminy. Po výkopových pracích z stane malý p ebytek výkopku, který se do asn uloží
ve východní ásti pozemku. Zemina bude použita na dorovnání terénních
úprav, zbytn lá p da poté odvezena na skládku.
i)

ochrana životního prost edí p i výstavb .
Je nutné dodržovat všechny p edpisy a vyhlášky týkající se provád ní staveb a
ochrany životního prost edí a dále p edpisy o bezpe nosti práce. V pr b hu realizace
budou vznikat b žné staveništní odpady, které budou odváženy na ízené skládky k
tomu ur ené. Realiza ní firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat
mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou p i výstavb a provozu objektu, bude
nakládáno v souladu se zákonem. Obaly stavebních materiál budou odváženy na
ízené skládky k tomu ur ené. Dopravní prost edky musí mít ložnou plochu zakrytu
plachtou nebo musí být uzav eny. Zárove budou dopravní prost edky p i odjezdu na
ve ejnou komunikaci o išt ny. Skladovaný prašný materiál bude ádn zakryt a p i
manipulaci s ním bude pokud možno zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné
prašnosti. Nesmí taky docházet ke zne iš ování ovzduší, nap . pálením odpadu.
j)

zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

5)

.

Bezpe nost práce p i stavb :
P i provád ní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné
bezpe nostní p edpisy v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví pracovník dodavatele.
k)

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb.
Výstavbou nebudou dot ena žádná bezbariérová ešení okolních staveb.

l)

zásady pro dopravn inženýrské opat ení.
P i zásobování staveništ bude respektován provoz ve ejné dopravy a
chodc . Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravn inženýrská opat ení. Po
celou dobu stavby je nutno dbát na nep erušení, plynulost, bezpe nost a
bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i p ší v dosahu objektu. P ípadné
omezení provozu vozidel nebo chodc /nap . p i zásobování a skládání
materiálu/ musí být krátkodobé a i v rámci n ho musí být zabezpe ena
možnost p íjezdu pro zdravotní a požární vozy..
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za
provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.)
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavba nebude probíhat
za sou asného provozu.

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny.
P edpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orienta n stanoveno
na 1.6.2015, p edpokládané ukon ení stavby a uvedení do provozu byl orienta n
stanoveno na 1.16.2017. Stavba bude realizována v jedné etap .

V Brn , leden 2015

Zpracoval: Bc. Patrik Jaroš
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a)

Technická zpráva
Identifika ní údaje

Název stavby:

Sportovní centrum v Hlu ín

Investor:

Mgr. František Jaroš, Kostelní 582/3, 747 18 Píš

Místo stavby:

Celní, parc. . 1444/1, 748 01 Hlu ín

Stupe dokumentace:

Projekt pro stavební povolení

Ú el stavby:

Stavba pro sport a rekreaci

len ní stavby na objekty: 1. Stavba budovy sportovního centra
2. Parkovišt pro návšt vníky sportovního centra
3. Parkovišt pro personál sportovního centra
4. Ostatní zpevn né plochy na pozemku
5. P ípojka vody
6. P ípojka kanalizace
7. P ípojka nízkého nap tí NN
8. P ípojka st edotlakého plynovodu
9. Stavba ve ejného osv tlení
10. Ostatní terénní i zahradnické úpravy
Dot ené parcely:

Vlastní parcela: parc. . 1444/1

Projektant:

Patrik Jaroš
Kostelní 582/3, 747 18 Píš
mobil: 605 371 724
patrikjaros@seznam.cz

Datum provedení projektu:
Podklady:

erven 2015
Požadavky investora
Katastrální snímek
Studie projektu
Územní plán m sta

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení
Ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje:
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a rekreaci. Stavba integruje funkci
m stského sportovního centra a rekreace. Hlavním úkolem za ízení je sportovní a
rekrea ní innost. Sportovní centrum by m lo plnit funkci p irozeného centra
spole enského života a poskytnout p íležitost ke shromaž ování obyvatel m sta Hlu ín a
p ilehlých obcí.
Zastav ná plocha budovy j e :
Orienta ní cena realizace je:
Obestav ný prostor:
Užitná plocha:
Squashové kurty
Cvi ební sály
Bowling
Sauna
Po et pracovník

1 6 7 8 m2
63 750 000,- K
14167 m3
2485 m2
3
4
1
1
7

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové
užívání stavby
Navrhovaný objekt je samostatn stojící stavbou se 2 nadzemními podlažími.
P dorysný tvar objektu jsou dva k sob p idružené obdélníky ve tvaru písmene T. Obvodový
pláš je tvo en kontaktním zateplovacím systémem. První podlaží je ze jihovýchodní strany
áste n ešeno prosklenou fasádou a prosklenou st echou tvo ící zádve í. Objekt je
zast ešen plochou jednopláš ovou st echou. druhé nadzemní podlaží je ustupující.
Zast ešený prostor nad 1NP je áste n využitý jako terasa. Kolem objektu jsou zpevn né
plochy dopln né mobiliá em a zelení.
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a rekreaci. Stavba integruje funkci
m stského sportovního centra a rekreace. Hlavním úkolem za ízení je sportovní a
rekrea ní innost. Sportovní centrum by m lo plnit funkci p irozeného centra
spole enského života a poskytnout p íležitost ke shromaž ování obyvatel m sta Hlu ín a
p ilehlých obcí. V navrhované stavb
nebudou instalována žádná výrobn
technologická za ízení.

Popis dispozi ního ešení stavby:
1. nadzemní podlaží
Vstup do zádve í sportovního centra se nachází na jihovýchodní stran pozemku.
Na zádve í navazuje vstupní hala s centrálním schodišt m sportovního centra.
Po levé stran za vstupem se v 1NP nachází recepce bowlingu spolu s p íru ním
skladem a zázemím pro personál v etn sociálního zázemí. Na recepci navazuje bar se
stolováním, dále sklad baru, zázemí pro personál v etn sociálního zázemí. Na bar
navazuje chodba, sloužící k zásobování a dále servisní chodba bowlingu. Bowlingové
dráhy jsou umíst ny po celé délce objektu. Na stolování baru navazuje sociální zázemí
pro hosty v etn WC kabiny pro invalidy, je zde také umíst na úklidová komora.
Po pravé stran je umíst n vstup do zázemí sportoviš . Je zde samostatná recepce
zahrnující menší bar pro sportovce i návšt vníky s odpo inkovým koutem. Sportovišt
je v 1NP tvo eno t emi squashovými kurty, posilovnou a spinningem, dále jsou zde 2

šatny pro ženy se spole nou umývárnou a WC a 2 šatny pro muže se spole nou
umývárnou, p ístup do t chto místností je p es chodbu, která vede p es celý objekt, na
kterou navazuje únikový východ. Z této chodby je p ístup do strojovny VZT, technické
místnosti a skladu. Pro cvi itele slouží 2 šatny se sociálním zázemím. Posilovna a
spinning mají sklad pot eb a malý bar sloužící k ob erstvení. Je zde také WC pro
invalidu a úklidová komora.
2. nadzemní podlaží
Ve 2NP se nachází druhé sportovišt , které je symetrické ke sportovišti v 1NP a
zahrnuje dva cvi ební sály a stejné složení šaten a sociálního zázemí jako v 1NP.
Nachází se zde kancelá správce. Spojovací chodba navazuje na únikový východ, který
vede na požární schodišt . Z této chodby je p ístup na recepci sauny a masáže, na
kterou navazují sklady istého a špinavého prádla a šatna pro zam stnance v etn
sociálního zázemí. Na recepci navazují odd lené šatny, sprchy a wc pro ženy a pro
muže, v etn WC pro invalidy. Místnost sauny zahrnuje suchou a parní saunu,
ochlazovnu, odpo ívárnu a p ístup na venkovní terasu, pro venkovní ochlazení
v zimních m sících.

Bezbariérové ešení stavby:
Stavba je ešena v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. a je bezbariérová.
Na parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby t žce pohybov
postižené. Sklony venkovních ploch jsou maximáln 2%. P ístup do všech
prostor stavby pro je umožn n po vodorovných komunikacích s p evýšením max.
20 mm, v etn vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží sportovního centra jsou
p ístupná pomocí výtahu, který spl uje rozm ry pro bezbariérové užívání. Budova
je vybavena dv mi bezbariérovými záchodovými kabinami.

Celkové provozní ešení, technologie výroby
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro kulturu a osv tu. Tomuto ú elu
užívání odpovídá i celkové provozn technické ešení stavby. V navrhované stavb
nebudou instalována žádná výrobn technologická za ízení.

Konstruk ní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby
Nepodsklepená ást bude založena na železobetonových pásech a patkách
jednostup ových spojených železobetonovými základovými trámy. Nosná konstrukce
stavby bude ešena jako zd ná konstrukce z cihelných blok . Obvodový pláš je tvo en
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z PUR p ny s povrchovou
úpravou. První podlaží je z jihovýchodní strany áste n ešeno prosklenou fasádou z
hliníkových profil opat ených izola ním trojsklem. Objekt je zast ešen jednopláš ovou
plochou st echou s tepelnou izolací z p nového polystyrenu. Jako hydroizolace je použito
dvou SBS modifikovaných asfaltových pásu, vrchní pás vždy s b idli ným posypem.
Výkopové práce a terénní úpravy
Pozemek má rovinatý charakter. Úrove 1NP 0,000 = 217,65 m n. m. Bpv.
Na vyty ené ploše bude sejmuta skrývka zeminy v tlouš ce 300 mm, která
bude uložena v rohu pozemku na skládku. Po skon ení stavby bude
zemina v rámci terénních úprav rozprost ena.
P edm tem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu

jámy a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou
provedeny výkopy pro p ípojky inženýrských sítí. P ebyte ný výkopek bude
uložen na vymezenou skládku, pop ípad bude využit k pot ebným
terénním úpravám na pozemku. Hladina podzemní vody neovliv uje
základovou spáru.
Základy
Objekt bude založen v ásti na jednostup ových základových železobetonových
patkách spojených základovým železobetonovým trámem a na železobetonových
pásech. Nad t mito konstrukcemi bude provedena podkladní betonová mazanina
tlouš ky 150 mm, vyztužená kari sítí.
Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukci objektu tvo í zdivo z cihelných tvárnic tl. 300 a 400 mm
z cihelných blok Porotherm.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropy budou tvo eny p edpjatými betonovými panely spiroll tl. 250 mm
podporovanými nosným zdivem a železobetonovými pr vlaky o rozm rech
250x300 a 250x400 mm.
P í ky
P í ky jsou navrženy zd né z cihelných tvárnic Porotherm tl. 115 mm. P í ky
budou opat eny omítkou a malí ským nát rem.
Izolace proti vod
Vodorovné konstrukce ve styku se zeminou (podkladní betonová mazanina) bude
izolována dv ma SBS modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou
ze sklené tkaniny (Rooftek G40 special mineral). Podklad bude p ed
natavením pásu opat en penetra ním nát rem. Stejné hydroizolace bude
použito i v soklové ásti, v p echodu základu na obvodovou st nu. V obou
p ípadech bude pás vytažen 400 mm nad terén.
Schodišt
Schodišt je navrženo železobetonové t íramenné. Nášlapnou vrstvu tvo í
keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Nerezové zábradlí výšky 900 mm je
ukotvenou do železobetonové schodiš ové desky. Na druhé stran ramene je
ukotveno madlo do zd né schodiš ové st ny.
Komíny
Je použit kompletní komínový systém Schiedel ABSOLUT, s vnit ním pr m rem
200 mm, tl. st ny 8,5 mm a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 60 mm.
Pláš komínu je tvo en nerezovým plechem tl. 0,4 mm. Výška nad atikou je 1000
mm.
Výpln otvor
Jsou použita hliníková okna s izola ním trojsklem a celoobvodovým skrytým
kováním, barva rámu tmav modrá. Vnit ní parapety d ev né, venkovní parapety
z taženého titanzinku. Vchodové dve e jsou použity hliníkové celosklen né,
zasklené bezpe nostním sklem. Barva rámu tmav modrá. Prosklená ást dve í je
opat ena pruhem samolepících zna ek bílé barvy, vzhledem k užívání objektu
osobami se sníženou schopnosti orientace. Vnit ní dve e jsou z CPL lamina nebo
celosklen né.

Tepelná izolace
Obvodové st ny jsou ešeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací
z PUR desek tl. 120 mm. Jsou kotveny šroubovacími talí ovými hmoždinkami
Bravoll STR U 2G. Soklová ást je do výšky 500 mm nad terén izolována deskami
tepelné izolace XPS Prime 25 tl. 100 mm.
Kro ejová izolace
Kro ejová izolace bude provedena z desek z minerální vaty Rockwool Steprock HD
v tl. 50, 55 a 60 mm.
Povrchové úpravy vnit ní
Vnit ní omítky jsou navrženy vápenocementové štukové. V prostorech sociálních
za ízení bude proveden keramický obklad.
Malby
Veškeré vnit ní omítky budou opat eny penetra ním nát rem a dvojnásobným
nát rem Primalex.
Vn jší úpravy
Venkovní poch zí a pojízdné plochy jsou provedeny z betonové dlažby.
Terasa ve 2NP je provedena z WPC prken masarandumba.

Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prost edí
Nestanovují se žádná zvláštní bezpe nostní opat ení krom t ch, která
vyplývají ú elu užívání objektu. Provoz knihovny bude dán vnit ními sm rnicemi.
P i realizaci stavby musí být spln ny všechny požadavky pro stavbu objekt pro
kulturu a osv tu. Musí být spln ny technické požadavky na stavby, požadavky na
bezbariérové užívání stavby a musí být užito certifikovaných materiál . Stavbu
musí realizovat spole nost k této innosti oprávn ná.
Základní legislativa, kterou je pot eba dodržovat p i výstavb :
- Zákon . 309/2006 Sb. O zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci.
- Vládní na ízení . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništi
- Na ízením vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do
hloubky
- Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i
práci.
Tato legislativa stanoví požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických
za ízení p i p íprav a provád ní stavebních, montážních a udržovacích pracích a
p i pracích s nimi souvisejících.
Podrobn ji je tato problematika rozebrána v B Souhrnná technická zpráva
(B.8 Zásady organizace výstavby – j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci na staveništi)

Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk,
vibrace – popis ešení, zásady hospoda ení s energiemi, ochrana
stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
Tepelná technika
Výb r stavebních materiál a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak,
aby bylo cílen dosaženo maximáln možných hodnot na úsporu tepla p i rozumné
cen na po ízení t chto konstrukcí. Obvodový pláš st n je ešen jako kontaktní
zateplovací systém s tepelnou izolací tl. 120 mm z PUR desek s povrchovou
úpravou. V podlaze na terénu jsou navrženy desky šedého polystyrenu o tlouš ce
180 a 230 mm. Zateplení ploché st echy je navrženo z p nového polystyrenu tl.
2x120 mm. Volba t chto materiál zaru uje tepelný odpor pod doporu enou
hodnotu dle SN 73 0540-2. Všechny skladby ve styku s vn jším prost edím jsou
posouzeny v samostatné ásti dokumentace – Tepeln technické posouzení, které
je sou ástí tohoto projektu.
Energetická náro nost budovy nebyla v rámci projektu prozatím stanovena.
V projektu bylo po ítáno pouze s Energetickým štítkem obálky budovy, který vyšel A
– VELMI ÚSPORNÝ.
Osv tlení a oslun ní
Všechny místnosti mají dostate n velká okna zajiš ující vyhovující oslun ní.
Všechny vnit ní prostory budou osazeny svítidly s led žárovkami s dostate nou
intenzitou.
Akustika
Projektem navržené ešení zajiš uje soulad stavby s platnými p edpisy
z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména SN 73 0832 Akustika
a na ízení vlády .272/2011 Sb. Novostavba sportovního centra vzhledem
k charakteru užívání nep edstavuje pro okolí jakékoliv riziko spojené se vznikem
nadm rného hluku, prašnosti, vibrací a podobn .
Stavba se umís uje v oblasti, kde se nevyskytuje žádný zdroj nadm rného hluku i
vibrací. Ze jihovýchodní strany od objektu p iléhá st edn frekventovaná
komunikace, jejíž kapacita by se v budoucnosti m la snížit, vzhledem
k plánovanému obchvatu m sta, který je v sou asné dob již ve výstavb . Budova
je od komunikace odd lena zeleným pásem (ke e, stromy), které áste n hluk
p iléhající od komunikace omezuje. V blízkosti se nevyskytuje žádný zdroj
pr myslových i výrobních provozních vibrací, prachu i hluku ani stavba kde by
byly umíst ny a skladovány nebezpe né i zdraví škodlivé látky.
Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží
Konstrukce podlahy na zemin “ vykazují 2. kategorii t snosti. K eliminaci
p sobení pronikání radonu z podloží pro zjišt nou radonovou zát ž (nízký radonový
index) je toto opat ení dostate né.

Ochrana p ed bludnými proudy
Parcely dot ené výstavbou jsou situovány v oblasti, kde se v blízkém okolí
nenachází žádné trasy kolejových vozidel, i jiné kabely v tších p enosových
kapacit, i jiné podzemní vedení, které by mohly zp sobovat vznik bludných
proud i jiných podobných jev . Po obvodu stavby bude v rámci výkopu základ
osazen do rýhy zemnící pás, k n muž se provede ukotvení bleskosvodu, který
bude rovn ž zajiš ovat zemn ní spot ebi v navrhovaném objektu.
Ochrana p ed technickou seizmicitou
V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné
technologické za ízení, které by mohly zp sobovat technickou seizmicitu. Z tohoto
d vodu se žádné opat ení vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje.
Ochrana p ed hlukem
Dot ená oblast není zasažena žádnými zdroji hluku i vibrací. Ze jihovýchodní
strany od objektu p iléhá st edn frekventovaná komunikace, jejíž kapacita by se v
budoucnosti m la snížit, vzhledem k plánovanému obchvatu m sta, který je v
sou asné dob již ve výstavb . Budova je od komunikace odd lena zeleným pásem
(ke e, stromy), které áste n hluk p iléhající od komunikace omezuje. Osazené
výpln otvor jsou opat eny izola ním trojsklem, které vykazuje dostate nou
nepr zvu nost.
Protipovod ová opat ení
Oblast v okolí místa navrhované stavby leží mimo zónu, kde by docházelo
k trvalým i opakovaným záplavám. Žádná protipovod ová opat ení se
nestanovují.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Požární bezpe nost je ešena v samostatné p íloze – Technická zpráva
požární ochrany, která je nedílnou sou ástí projektové dokumentace. Ta mimo jiné
stanovuje i požadavky na požární ochranu konstrukcí dle SN 73 0802.
Novostavba spl uje požadavky dané p íslušnými normami a HZS
Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko.

Údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované
jakosti provedení
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené
v projektové dokumentaci). P ípadné zm ny musí být konzultovány s projektantem
stavební ásti.
S materiály a výrobky musí být manipulováno p esn v souladu s podmínkami
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provád ní konstrukcí) musí být v souladu
s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních
postup stanovených výrobcem zajiš uje požadovanou jakost provedení. Práce
musí být provedeny certifikovanou odbornou firmou.

Popis netradi ních technologických postup a zvláštních požadavk
na provád ní a jakost navržených konstrukcí
Navržené konstrukce budou provád ny obvyklými postupy.

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem
stavby – obsah a rozsah výrobní dokumentace zhotovitele
Nejsou stanoveny požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby.
V p ípad nutnosti zhotovení dokumentace zhotovitelem v pr b hu výstavby bude
výrobní dokumentace odsouhlasena zpracovatelem provád cího projektu.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí
U základových konstrukcí musí dojít k p evzetí základové spáry statikem a geologem
p ed jejich zabetonováním. U ostatních p ípad postupovat podle b žných p edpis pro
provád ní jednotlivých typ konstrukcí. Výztuž monolitických ástí musí být p ed
zabetonováním schválena statikem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.

Výpis použitých norem a p edpis :
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)
ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn ní vyhlášky
. 20/2012 Sb.
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn ní vyhlášky . 62/2013 Sb.
Vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících
bezbariérové užívání staveb
Vyhláška . 78/2013 Sb., o energetické náro nosti budov
Vyhláška .23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve
zn ní vyhlášky 268/2011 Sb.
Vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu
státního požárního dozoru
Zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis
Na ízení vlády . 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Vyhláška . 381/2001 Sb. Katalog odpad
SN 73 1901:1999 Navrhování st ech. Základní ustanovení.
SN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky
SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb – Nevýrobní objekty
SN 73 0810 Požární bezpe nost staveb – Spole ná ustanovení
SN 73 0818 Požární bezpe nost staveb – Obsazení objektu osobami
SN 73 0532 Akustika
SN 73 0580 Denní osv tlení budov
SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
SN 73 3610 Navrhování klempí ských konstrukcí
SN 73 4108 Hygienická za ízení a šatny
SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb

V Brn , leden 2015

Zpracoval: Bc. Patrik Jaroš

Záv r
Výsledkem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v etn ešení
bezbariérového p ístupu. Prvotní zám r byl mírn pozm n n a to ve smyslu up esn ní
rozm r objektu, úpravy tvaru prosklené st echy a dopln ní o bowlingové dráhy. Dispozi ní,
architektonické, technické a konstruk ní ešení bylo ponecháno až do finální podoby návrhu.
Diplomová práce splnila všechny požadavky na požární bezpe nost a tepeln technické
posouzení. Bylo dodrženo zadání diplomové práce.
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mm – milimetr
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m n.m. – metr nad mo em
Bpv – balt po vyrovnání
VUT – vysoké u ení technické
FAST – fakulta stavební
SDK – sádrokarton
NN – nízké nap tí
HDS – hlavní domovní sk í
NTL – nízkotlaký plynovod
PVC – polyvinylchlorid
DN – vnit ní pr m r potrubí
SBS – styren buta styren
Ker. – keramická
MVC – malta vápenocementová
ŽB – železobeton
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Z – základové patky
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K – klempí ské prvky
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U – sou initel prostupu tepla
UN – normový sou initel prostupu tepla
R – tepelný odpor
c – m rná tepelná kapacita
– sou initel tepelné vodivosti

max. – maximální
Sb. – sbírka
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Vyhl. – vyhláška
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E – celistvost
I – teplota na neoh ívané stran
W – hustota tepelného toku
NÚC – nechrán ná úniková cesta
l – délka
SPB – stupe požární bezpe nosti
PHP – p enosný hasící p ístroj
ai – návrhová teplota interiéru
e – návrhová teplota exteriéru
i – vlhkost v interiéru
e – vlhkost v exteriéru
VC – vápenocementová
fRsi – teplotní faktor
fRsi,N – požadovaný teplotní faktor
HT - m rná ztráta prostupem tepla
Uem - pr m rný sou initel prostupu tepla
Uem,rc - doporu ený sou initel prostupu tepla
Uem,rq - požadovaný sou initel prostupu tepla
Uem,s pr m rný sou initel prostupu tepla stavebního fondu
V - objem
bi - initel teplotní redukce
§ - paragraf
odst. – odstavec
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