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Abstrakt 

 
Cílem diplomové práce je návrh sportovního centra v městě Vsetín. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, 

první patro částečně zapuštěno pod terén. Budova je zděná s plochou střechou ve dvou výškových 

úrovních. Konstrukční systém budovy je stěnový kombinovaný. Budova má jedno nadzemní podlaží. 

Ve sportovním centru budou umístěny dva squashové kurty, posilovna, tělocvična pro více 

sportovních aktivit. Dále zde bude umístěna restaurace s venkovní terasou a dětským hřištěm. Na 

pozemku investora budou také umístěny dvě víceúčelové hřiště, dvě volejbalové hřiště a čtyři stávající 

antukové kurty. Sportovní centrum má zvýšit standart relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města 

a přilehlého okolí. 

 

  

Klíčová slova 
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Abstract 
 

 The objective of the master´s thesis is the design of the sport center in Vsetín. It is a two-storey 

building, first floor partially sunk below ground. The building is from bricks with a flat roof on two 

levels. The structural system of the building is combined. The building has one aboveground floor. In 

the sports center there will be two squash courts, gym for sporting activities. There will be also a 

restaurant with an outdoor terrace and a playground. In the plot of the investor will be two 

multipurpose court, two volleyball courts and four existing clay courts. The sports center will enhance 

the standard of relaxation and leisure activities for residents of the city and near places. 
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Úvod: 

Tématem mé diplomové práce je projekt novostavby sportovního centra ve Vsetíně, ke 

kterému budou navazovat stávající tenisové kurty a přilehlá cyklostezka. 

Cílem diplomové práce je vypracování prováděcí projektové dokumentace daného objektu. 

Součástí projektu jsou i specializace. 

Specializace D.1.2 řeší výpočet a návrh daných betonových konstrukcí. Ve specializaci D.1.5 

je řešeno technické zařízení budov – návrh rozvodů vnitřní kanalizace. V projektu je také 

řešena stavební fyzika i požárně bezpečnostní řešení.  

Objekt sportovního centra se bude nacházet v okrajové části města Vsetína, na par.č. 

6617,6618,6619. Vedle plánovaného objektu jsou již tenisové kurty, které patří investoru TJ 

MEZ Vsetín a zastaralý fotbalový stadion. Mým cílem je vytvoření nového zázemí pro členy 

TJ MEZ Vsetín a pro obyvatele města a přilehlého okolí a dále rozšíření sportovních aktivit. 

Budova má jedno přízemní a jedno nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází restaurace 

s venkovní terasou pro hosty centra, a i také pro návštěvníky z přilehlé cyklostezky Bečva. 

Dále se v přízemí nachází kuchyň, technické zázemí, šatna personálu, kancelář, dva 

squashové kurty a šatny s hygienickým zázemím. V 2.NP je navržena posilovna, tělocvična a 

šatny s hygienickým zázemím. Objekt je řešen bezbariérově.  
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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A. 1 Identifikační údaje 
 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:      Sportovní centrum Vsetín 
                              
b) místo stavby:     Vsetín, katastrální území Vsetín : 786764  

parc. č. 6617, 6618, 6619/ 
 
c) předmět projektové dokumentace:  projekt pro provádění stavby 
 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 
 
Adresa: TJ MEZ Vsetín 

Mostecká 367,   
755 01 Vsetín, 

 
A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Projektant:  Bc. Jiří Řezníček 
Adresa:  Leskovec  200,  

    756 11 Valašská Polanka 
 
 
A. 2  Seznam vstupních podkladů 

 
a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
Stavba je prováděna na základě požadavku investora a na základě zlepšení standardů 
občanské vybavenosti obyvatel města. 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové  dokumentaci,   na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora a na základě schůzek s 
investorem stavby. 
 
c)  Další podklady 
 
Na pozemku  bude  proveden geologický, hydrogeologický  a radonový průzkum. Provede se 
zaměření staveniště. 
 
 
A. 3 Údaje o území 

 
a) Rozsah řešeného území 
 
Stavba se nachází na jižním okraji města Vsetín. Staveniště je umístěno na území, které  je 
určené k výstavbě, p.č. 6617, 6618, 6619. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a stavba neleží v záplavovém území. 
 
c)  Údaje o odtokových poměrech 
 
Dešťová voda ze střech bude akumulována a využita k zavlažování antukových kurtů a 
okolních zelených ploch. Dešťová voda z parkoviště ze severní strany objektu bude 
odváděna přes retenční nádrž s regulovaným odtokem vody do jednotné kanalizační 
soustavy. Dešťová voda z parkoviště ze západní strany objektu bude odváděna do 
vsakovacího systému Garantia. 
  
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
 
Stavba je v souladu s vydaným regulačním plánem a územním rozhodnutím. 
 
f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Navrhovaná stavba dodržuje požadavky na využití území v k.ú. Vsetín dle územního plánu 
města. 
 
g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Stavba byla projednána se všemi dotčenými orgány. Jejich stanoviska jsou součástí 
dokladové části tohoto projektu. Během návrhu byly splněny požadavky zadavatele. 
 
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 
Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy. 
 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
6617 - orná půda,  6618 – ostatní plocha, 6619 – ostatní plocha 
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A. 4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby: 
 
Sportovní centrum má zvýšit standart relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a 
přilehlého okolí. Ve sportovním centru budou umístěny dva squashové kurty, posilovna, 
tělocvična pro aerobic, pilates, power jógy,..… Dále zde bude umístěna restaurace 
s venkovní terasou a dětským hřištěm. Na pozemku investora bude také umístěny dvě 
víceúčelové hřiště (tenis, házená, malá kopaná, basketbal…..) dvě volejbalové hřiště, čtyři 
stávající antukové kurty. 
 
c) trvalá, nebo dočasná stavba: 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
 
Objekty dotčené stavebním záměrem nemají evidovanou žádnou ochranu. 
 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Stavba a celý areál je navržen v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
 
Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z vydaného 
stavebního povolení. 
 
g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
- zastavěná plocha                                                    932,54   m2 
- obestavěný prostor                                                 8 760,80 m3 
- užitná plocha                                                          1 593,90 m2 
- plocha parcel 6617, 6618, 6619                             10 132    m2 
- počet zaměstnanců                                                12 
- maximální kapacity návštěvníků                            120/hodinu, 700/den 
- počet parkovacích míst    36 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
 
Potřeba energie na vytápění Qz = 66,0 kW, potřeba energie na ohřev teplé vody dle grafu 
spotřeby a dodávky odběru tepla. V objektu jsou navrženy dva stacionární plynové kotle s 
výkonem 48 kW. Objemový průtok zemního plynu dle příslušných výpočtů. 
Roční potřeba vody činí 8 780 m3/rok. Dešťová voda ze střech bude akumulována a využita 
k zavlažování antukových kurtů a okolních zelených ploch. Dešťová voda z parkoviště ze 
severní strany objektu bude odváděna přes retenční nádrž s regulovaným odtokem vody do 
jednotné kanalizační soustavy. Dešťová voda z parkoviště ze západní strany objektu bude 
odváděna do vsakovacího systému Garantia. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Stavba bude zahájena v březnu 2016 a ukončena v únor  2017. 
 
k) Orientační náklady stavby 
 
Při předpokládané průměrné ceně 5500,- kč za 1 m3 obestavěného prostoru stavby 
občanského vybavení je předpokládaná cena sportcentra  48 180 000 ,- kč. Cena 
inženýrských síťí se předpokládá 218 250 .- kč, cena zpevněných ploch 1 800 000 .- kč, 
cena parkovacích stání 490 000 ,- kč a cena sadových úprav 980 000 ,-kč. 
Celkové orientační náklady stavby se předpokládají  51 670 000 Kč bez DPH. 
 
A. 5  Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení 
 
Stavba je členěna pouze do jednoho stavebního objektu. 
V přízemí na severní straně objektu se nachází technologická zařízení jako technická 
místnost, strojovna vzduchotechnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vypracoval: Bc. Jiří Řezníček 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 

 
Projektem řešené pozemky p.č. 6617,6618, 6619  k.ú. Vsetín. se nachází na jižním okraji 
města Vsetín . Okolní zástavbu tvoří rozlehlý zastaralý fotbalový stadion a menší  budova 
občanské vybavenosti podobného charakteru jako zamýšlená stavba s tenisovými kurty. 
Pozemky jsou na téměř rovném terénu, přístupné z místní komunikace (ulice u Bečvy a ulice 
U stadionu). 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

 
Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis - účelová mapa - souřadnicový 
systém S-JTSK a výškový systém Bpv, vypracoval Geodézie- Zgarba, Dolní náměstí 18, 
Vsetín). Dále byl proveden geologický, hydrologický a radonový průzkum.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma a podmínky ochrany jsou stanoveny ve 
vyjádřeních správců sítí, která jsou přiložena v dokladové části. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry: 
 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 
narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 
Asanace, demolice, kácení dřevin nebude prováděno. 
 
a) požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa: 
 
Parcely č. 6617, 6618 a 6619 jsou evidovány v zemědělském půdním fondu. Trvalý zábor 
půdy se předpokládá na ploše 10 150 m2.  
 
b) územně technické podmínky: 

 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné. Příjezd na stavbu je 
předpokládán z místní komunikace na p.č. 5416. Objekt bude napojen do stoky jednotné 
kanalizace společnou kanalizační přípojkou. Dále bude provedena přípojka vodovodu, 
přípojka elektro NN a přípojka STL plynovodu. 
 
c) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 
Žádné věcné a časové vazby nejsou v době zpracování PD známy. 
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B. 2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Sportovní centrum má zvýšit standart relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a 
přilehlého okolí. Ve sportovním centru budou umístěny dva squashové kurty, posilovna, 
tělocvična pro aerobic, pilates, power jógy,..… Dále zde bude umístěna restaurace 
s venkovní terasou a dětským hřištěm. Na pozemku investora budou také umístěny dvě 
víceúčelové hřiště (tenis, házená, malá kopaná, basketbal…..) dvě volejbalové hřiště, čtyři 
stávající antukové kurty. 
 

- zastavěná plocha                                                    932,54   m2 
- obestavěný prostor                                                 8 760,80 m3 
- užitná plocha                                                          1 593,90 m2 
- plocha parcel 6617, 6618, 6619                             10 132    m2 
- počet zaměstnanců                                                12 
- maximální kapacity návštěvníků                            120/hodinu, 700/den 
- počet parkovacích míst      36 

 
B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území. Na severní straně pozemku jsou navrženy 
tenisové kurty, na východní straně parkoviště s 29 místy pro osobní automobily. Samotný 
objekt je umístěn k jižní hranici pozemku. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Budova je 
zděná s plochou střechou ve dvou výškových úrovních. Fasáda má barvu tří odstínu šedé, 
oživené červenou barvou.  
 
B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Sportovní areál má sloužit k relaxaci a volnočasovému vyžití obyvatel města a blízkého okolí. 
 
B.2.4) Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba a celý areál je navržen v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při používání objektu k projektovaným účelům je stavba bezpečná, projektovaná dle 
vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
B.2.6) Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Budova je 
zděná s plochou střechou ve dvou výškových úrovních. Před budovou na jižní straně jsou 
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navržena sportoviště, se severní a západní strany jsou navržena parkoviště pro osobní 
automobily. Vedle budovy na východní straně jsou již vybudovány antukové tenisové kurty. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pasů C20/25 na které bude vyzděna 
jedna nebo dvě řady vyztuženého a zalitého ztraceného bednění. 
Obvodové nosné konstrukce pod terénem jsou navrženy z vyztuženého a zalitého 
ztraceného bednění betonem C20/25, nad terénem je zdivo vyzděno z keramických cihel tl. 
300 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel tl. 300 mm a z 
železobetonových sloupů a průvlaků. 
Stropní konstrukce jsou navrženy z předem předpjatých stropní panelů tl. 265 a 320 mm. 
Střecha je navržena plochá o dvou výškových úrovních, zateplena polystyrenem, 
hydroizolaci tvoří asfaltové pásy. Střecha nad squashem je řešena jako pochůzná terasa, 
podlahu tvoří betonová dlažba na rektifikačních podložkách. Objekt je zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 160 mm. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 
Budou používány typizované prvky. Doložení statického výpočtu. 
 
B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
Technická zařízení jsou specifikována v samostatné projektové dokumentaci.  
 
B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení 
 
Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení.  
 
B. 2.9) Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 
Ve veškerých stavebních konstrukcích jsou navrženy materiály i jejich potřebné skladby, 
které vykazují požadované tepelně technické vlastnosti. 

 
b) energetická náročnost stavby 

 
Byl posouzen pouze energetický štítek obálky budovy. Objekt je zatříděn v kategorii  
B -úsporný. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energie Nepředpokládá se využití alternativních 
zdrojů energií. 
 
 

 
B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Parametry stavby jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení odpadů apod. 
jsou dodrženy. Větrání a vytápění bude zajištěno vzduchotechnickými jednotkami. Dešťové 
vody z parkoviště jsou svedené přes odlučovač ropných látek. 
Ostatní požadavky na pracovní a komunální prostředí budou stanoveny provozovatelem. 
Skladovaný komunální odpad bude pravidelně odvážen dle plánu svozu. 
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B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů s vložkou z polyesterové rohože a skleněné 
tkaniny. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
 
d) ochrana před hlukem 

 
Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor 
objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 

 
Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Napojovací místa technické infrastruktury budou popsány v samostatné příloze TZB. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou popsány v samostatné příloze TZB. 
 
 
 
B.4  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 

 
Ze stávající místní komunikace bude zhotoven sjezd k technologickému zázemí stavby. Dále 
budou napojena dvě parkoviště, jedno ze severní strany objektu obsluhované vjezdem šířky 
3,5 m a druhé ze západní strany objektu šířky 4,5 m.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Lokalita je obslužná místními komunikacemi, jak od severozápadu ulicí U stadionu, tak i ze 
severozápadu ulicí U Bečvy. 
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c) Doprava v klidu 
 
Na parkovišti na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů pro 
návštěvníky areálu. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Podél vodního toku Vsetínská Bečva vede cyklistická stezka Bečva.  
V objektu je navržena restaurace s venkovní terasou, kde provoz této restaurace  bude 
především závislí na hostech z cyklostezky.  
Navrhovaný objekt leží cca 45 m od cyklostezky a je napojeno zpevněnými plochami.  
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 

 
Zemina z výkopů (sejmuta ornice) bude využita na obsypy a zásypy a na finální terénní 
úpravy kolem objektu.  
 
b) Použité vegetační prvky 

 
Volné plochy pozemku budou zatravněny. 
 
c) Biotechnická opatření 

 
Ozeleněním (zatravněním) ploch je zabráněno erozi půdy z nezpevněných ploch. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Používáním stavby nevznikají žádné škodlivé látky, které by negativně ovlivňovaly životní 
prostředí. Ke znečištění ovzduší a nadměrnému hluku z provozu objektu nedochází. 
Odpadní vody jsou odvedeny do jednotné kanalizační soustavy, Dešťová voda ze střech 
bude akumulována a využita k zavlažování antukových kurtů a okolních zelených ploch. 
Dešťová voda z parkoviště ze severní strany objektu bude odváděna přes retenční nádrž s 
regulovaným odtokem vody do jednotné kanalizační soustavy. Dešťová voda z parkoviště ze 
západní strany objektu bude odváděna do vsakovacího systému Garantia. Odpady z 
provozu objektu budou vyváženy dle plánu svozu. Půda v okolí objektu není nijak 
degradována.  
 
Likvidace jednotlivých odpadů: 

Kód odpadu Název   Kategorie      

    

170101 Betonový odpad ze stavby        O             

170102 Cihelný odpad ze stavby             O               

170103 Tašky a keramické výrobky        O             

170107 Směsi stav. odpad ze stavby        O             

170201 Odpadní stav. dřevo         O             

170202 Sklo           O              
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170203 Odpadní stav. plasty         O                       

170407 Směs kovového odpadu              O              

170506 Výkopová zemina čistá                O                    

200101 Komun. odpad papír         O                

200108 Komun. odpad biologický        O        

200301 Směs komun. odpadu        O                

200306 Odpad z čištění kanalizace         O                

Legenda a kategorie odpadů 

Kategorie odpadů: 

  O - ostatní odpad 
 
Další negativní vlivy na životní prostředí, které by měly vliv na ovzduší, hluk, vodu, půdu v 
daném území nevznikají. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby 
se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EI A Zjišťovací 
řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 
Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění ochrany obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude řešena 
z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby 
zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z 
generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, 
bude voda dovážena v cisterně. 
Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány 
potřebné plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 



DIPLOMOVÁ PRÁVE VUT FAST 
SPORTOVNÍ CENTRUM 

 

7 
 

 
b) Odvodnění staveniště 

 
Odvodnění staveniště v rozsahu zděné stavby je řešeno příčným liniovým odvodňovacím 
žlabem s napojením na plánovanou kanalizaci. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Pro přístup na staveniště bude sloužit stávající příjezdová cesta. Pokud do doby zahájení 
stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, 
pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda 
dovážena v cisterně. Napojení na distribuční sít' NN se předpokládá z podzemního vedení 
do staveništního rozvaděče. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na městský 
vodovod a kanalizaci zhruba ve stejném místě. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče 
hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního 
nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů 
hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována 
prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. 
Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

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

 
Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou 
odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené 
ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. 
Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování 
nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Při 
stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci 
výfukových plynů z dopravy. 
 
 
 
 



DIPLOMOVÁ PRÁVE VUT FAST 
SPORTOVNÍ CENTRUM 

 

8 
 

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 
 Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V místě stavby budou zřízeny lokální mezideponie 
pro ornici a odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní 
úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na předem dohodnuté místo. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby - různá stavební sut', zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), 
odpadni stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 
izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále 
při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály. 
Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku - na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné – 
pro skladovaní na  zabezpečené   skládce,   materiály   k  recyklaci   a   na   nebezpečné   
odpady. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, 
která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. 
Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude 
smluvně zajištěna odborná firma oprávněná  pro  tuto  činnost. Odpady  spalitelné  budou 
shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. 
Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na 
skládku odpadů. 
Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě 
bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na 
životní prostředí je posuzován dle zák. č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 
Sb.. 
Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k 
poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a 
ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. 
Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb.. Řešené území 
nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu 
látek v příloze1, které znečišťují ovzduší. 
Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do 
styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, 
žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č. 10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. 
Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky 
na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č. 18/1997 Sb. na základě povahy 
stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší 
než 120 Bq/kg. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo 
výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky 
musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich 
poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Při 
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provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a 
vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další 
navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s 
jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit fádně tabulkami. Dále je 
nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska 
bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat 
platným normám. 
Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a 
pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny 
bezpečnostní značky, značení a signály. 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a 
NV 591/2006 Sb. 
 
-   Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 
zákona č.309/2006 Sb. 
-   Na stavbě nebudou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), 
výška stavby 8,46 m. 
-   Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá 
překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 
Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

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

 Vypracoval: Bc. Jiří Řezníček 



Závěr: 

Cílem diplomové práce bylo řešení prováděcí projektové dokumentace pro novostavbu 

sportovního centra. V průběhu zpracování bylo potřeba oproti původní studii změnit z důvodu 

bezbariérového využití objektu, zejména konstrukční výšky pater, rozměry a parametry 

schodiště a návrh výtahu. Z hlediska požární bezpečnosti bylo nutné provést změny 

v dispozici komunikačních prostorů.  

V další fází zpracování jsem se zaměřil na praktičnost a funkčnost budovy, na její tepelné 

vlastnosti a konstrukční systém budovy.  

Práce byla zpracovaná v rozsahu dle zadání vedoucího diplomové práce. 

  



Seznam použitých zdrojů: 

Legislativa: 
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Seznam použitých zkratek a symbol 
 
V.Š.: Vodoměrná šachta 

R.Š.: Revizní šachta 

HUP: Hlavní uzávěr plynu 

EL.: Pojistková skříň 

K.V: Konstrukční výška podlaží 

OLK: Odlučovač lehkých kapalin 

EPS: Expandovaný polystyren 

XPS: Extrudovaný polystyren 

MW: Minerální vlna 

Bpv: Balt po vyrovnání 

VCO: Vápenocementová omítka 

TiZn: Titan-zinek 

RAL: Vzorník barev, standard pro stupnici barevných odstínu 

U.T.: Upravený terén 

P.T.: Původní terén 

PUR: Polyuretanová pěna 

ŽB: Železobeton 

Z.T.I.: Zdravotně technické instalace 

PÚ: Požární úsek 

SPB: Stupen požární bezpečnosti 

NP: Nadzemní podlaží 

ETICS: Vnější tepelně izolační kontaktní systém 

CHÚC: Chráněná úniková cesta 

pv: Požární zatížení (kg/m2) 

PHP: Přenosné hasicí přístroje 

U: Součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

λ Součinitel tepelné vodivosti ( W/mK) 

Rsi: Tepelný odpor při přestupu tepla (m2K/W) 

Mc,a: Množství zkondenzované vodní páry (kg/m2.rok) 

Mev,a: Množství vypařitelné vodní páry (kg/m2.rok) 

g: Součinitel propustnosti slunečního záření 

b: Teplotní redukční činitel 

Uem: Průměrný součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

CSN: Česká technická norma 

A/V: Poměr plochy obvodového pláště k obestavenému prostoru 

Rdt: Tabulková výpočtová únosnost zeminy 

SDK: Sádrokartonová konstrukce 

qk: Proměnné zatížení 

MED: Návrhový ohybový moment 

fck: Pevnost v tlaku 

fctm: Pevnost v tahu 
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