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Abstrakt 
Diplomová práce se týká samostatně stojící víceúčelové sportovní haly se zázemím pro 
sportovce a diváky a k ní přidružené sportovní a regenerační centrum. Objekt je situován do 
městské části Brno Bohunice. Navržená stavba je rozdělena na jednopodlažní víceúčelovou 
sportovní halu a přístavbu o dvou nadzemních podlažích a částečným třetím nadzemním 
podlažím nad vstupní částí do objektu. Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník se zapuštěnou 
vstupní částí. Nosnou konstrukci objektu tvoří kombinovaný stěnový a sloupový systém. 
Hlavní víceúčelová hala je zastřešena pomocí obloukových vazníků z lepeného lamelového 
dřeva, které jsou podporovány ocelovými sloupy, opláštěnými sendvičovými panely. Svislá 
nosná konstrukce přidruženého objektu je tvořena z keramických tvárnic. Vodorovnou nosnou 
konstrukci tvoří předpjaté stropní panely. Stavba je založena na plošných základech. Objekt je 
řešen bezbariérově pro sportovce i diváky.  
  
Klíčová slova 
Víceúčelová sportovní hala, sloupový nosný systém, stěnový nosný systém, plnostěnný 
lepený lamelový vazník, předpjaté stropní panely, jednoplášťová plochá střecha, sendvičový 
panel, tribuna, plošné základy.  
  
  
  
Abstract 
The master‘s thesis concerns about the freestanding multipurpose sport hall with a base for 
sportsmen and spectators and its associated sport and regeneration centre. The object is 
situated in a city district Brno Bohunice. The designed building is divided into a single storey 
multipurpose sport hall and an outbuilding with two above-ground floors and a partial third 
floor above the entrance part of the building. Object’s plan shape forms a rectangle with 
recessed entrance part. The load-bearing structure consists of a combined column and wall 
construction system. The main multipurpose hall is roofed with arched glulam laminated 
trusses, which are supported by steel columns covered by sandwich panels. The outbuilding’s 
vertical load-bearing structure is formed by clay blocks. The horizontal load-bearing structure 
is formed by prestressed concrete floor slab. The building is based on shallow foundations. 
The object is designed to be barrier-free for sportsmen and visitors as well.  
  
Keywords 
Multipurpose sports hall, column structural system, wall construction system, glulam 
laminated truss, prestressed concrete floor slab, warm flat roof, sandwich panel, grandstand, 
shallow foundations.  
… 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci stavební části 
k provedení víceúčelové sportovní haly. Hlavním cílem práce je řešení dispozice objektu pro 
daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy nosného systému a vypracování výkresové 
dokumentace včetně textové části a příloh dle pokynů vedoucího práce. Textová a výkresová 
část je zpracována pomocí výpočetní techniky. Výpočtová část je vypracována převážně 
s pomocí výpočetní techniky s výjimkou specializace dimenzování lepeného lamelového 
vazníku, který je zpracován ručně. Výkresová část obsahuje všechny výkresy pro provedení 
stavby dle uvedeného seznamu v zadání diplomové práce. Dalším úkolem je vypracování 
specializované části projektové dokumentace, a to dimenzování plnostěnného vazníku 
z lepeného lamelového dřeva. 

Projekt řeší víceúčelovou sportovní halu se zázemím pro sportovce a diváky a k ní přidružené 
sportovní a regenerační centrum. Objekt je situován do městské části Brno Bohunice. Navržená 
stavba je rozdělena na jednopodlažní víceúčelovou sportovní halu a přístavbu o dvou 
nadzemních podlažích a částečným třetím nadzemním podlažím nad vstupní částí do objektu. 
Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník se zapuštěnou vstupní částí. Nosnou konstrukci objektu 
tvoří kombinovaný stěnový a sloupový systém. Hlavní víceúčelová hala je zastřešena pomocí 
obloukových vazníků z lepeného lamelového dřeva, které jsou podporovány ocelovými sloupy, 
opláštěnými sendvičovými panely. Svislá nosná konstrukce přidruženého objektu je tvořena 
z keramických tvárnic. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní panely. Stavba 
je založena na plošných základech. Objekt je řešen bezbariérově pro sportovce i diváky. 

Dispoziční řešení vychází z platných norem, předpisů a současných trendů pro daný účel 
objektu. Při statickém, konstrukčním, požárně bezpečnostním a stavebně-technickém řešení 
jsem postupoval dle platných norem a předpisů. 
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OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

 firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČO, sídlo stavebníka (právnické osoby), 

 jméno a příjmení projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

 osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

 inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 
 specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika 
 stavby a její účel, 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

 majetkoprávních vztazích, 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

 v dotčeném území, 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

 prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
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A. Identifikační údaje investora a projektanta a základní
údaje charakterizující stavbu 

 

Zpracovatel projektové dokumentace 
Projektant:    Bc. Ondřej Holemy 

Číslo autorizace: 

Obor autorizace: 

Adresa:    U Papírny 504, Velké Losiny 788 15 

 

Identifikační údaje stavby a investora 
Název stavby:    Víceúčelová sportovní hala 

Místo stavby:    Brno, Kamenice 

Okres:     Brno 

Katastrální území:   Brno, Bohunice 

Parcelní čísla:    1334/5, 1333/7, 1333/21, 1333/2, 1333/22, 1338/12 

Charakter stavby:   novostavba stavby občanského vybavení – sportovní hala  

Účel stavby:    volnočasové aktivity 

Stavební úřad:    Brno, Bohunice 
 
Pozemek stavby: 
 

Parcelní číslo Druh pozemku Způsob využití 
Výměra 
(m2) 

Vlastník 

1334/5 ostatní plocha jiná plocha 29 469 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1333/7 orná půda nevyužito 8266 IMPERA real, s.r.o., Hlinky 
45/114, Pisárky, 60300 Brno 

1333/21 ostatní plocha jiná plocha 1661 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1333/2 ostatní plocha jiná plocha 440 
Masarykova univerzita, 
Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-
město, 60200 Brno 

1333/22 ostatní plocha jiná plocha 212 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1338/12 ostatní plocha jiná plocha 191 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 
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Základní charakteristika stavby a její účel 
 
 Dokumentace řeší novostavbu víceúčelové sportovní haly se zázemím pro sportovce a 
diváky, a k ní přidružené sportovní a regenerační centrum. Přípojky inženýrských sítí (voda,  
el. energie, kanalizace, plyn,) budou nově provedeny. Objekt je rozdělen na jednopodlažní 
víceúčelovou sportovní halu a přístavbu o dvou nadzemních podlažích a částečným třetím 
nadzemním podlažím nad vstupní částí do objektu sloužícím, jako administrativní zázemí 
objektu. Nosnou konstrukci tvoří kombinovaný sloupová a stěnový systém. Stavba je založena 
na základových pasech a patkách. Sloupy jsou ocelové, stěny z keramických tvárnic. 
Vodorovná nosná konstrukce je tvořena stropními panely SPIROLL  Hlavní jednopodlažní 
víceúčelová hala je zastřešena pomocí dřevěných obloukových vazníků z lepeného lamelového 
dřeva a vaznic nesoucích střešní plášť. Ostatní části objektu jsou zastřešeny pomocí plochých 
jednoplášťových střech. 
 
 

B. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 
stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Stavební parcely č. 1334/5, 1333/7, 1333/21, 1333/2, 1333/22, 1338/12 se nachází v 
Brně v katastrálním území Bohunice, převážná většina pozemků je klasifikována jako jiná 
plocha. Pozemek není v současné době nijak využíván a není na něm žádná stávající 
zástavba. V okolí stavební parcely se nachází kampus Masarykovi univerzity a obchodní 
centrum. Pozemek není oplocen a bezprostředně přiléhá ke komunikaci II. třídy 

 
 

C. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 

 

Hodnocení radonového rizika 
Stavební pozemek v k. ú. Bohunice má podle výsledků měření ve smyslu 

zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 o radiační ochraně nízký radonový index. 

Hydrogeologický průzkum: 
Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo 
zatřídění dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných 
výkopů.  
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Napojení na dopravní infrastrukturu 
Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
podél jeho jižní hranice hranice pozemku na ulici Kamenice. 

Inženýrské sítě vedou v komunikaci ulice Netrofalky Zde bude provedeno napojení na 
elektrickouenergii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové 
dokumentace. 

 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 
Přípojka NN:  

Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato přípojka 
bude vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je  umístěno pod povrchem podél 
místní komunikace do přípojkové skříně. Vedle této přípojkové skříně bude umístěn elektrický 
rozvaděč a hlavní jistič. Z tohoto rozvaděče bude vedena domovní přípojka NN do vnitřního 
rozvaděče navrhovaného objektu. 

Splašková a dešťová kanalizace:  

V dané lokalitě je zřízena oddílná kanalizace, nebo-li splaškové a dešťové odpadní vody jsou 
odváděny zvlášť veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizací. Veřejná dešťová a splašková 
kanalizace je vedena pod povrchem podél místní komunikace. Přípojka obou typů kanalizací 
bude vedena od veřejné kanalizace k revizním šachtám umístěným hned za hranicí pozemku 
investora. Z těchto revizních šachet pak pude provedena domovní přípojka splaškové a dešťové 
kanalizace do navrhovaného objektu, 

Hydrogeologický průzkum: 

Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo 
zatřídění dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných 
výkopů. Viz. Výkres č. C-01 Situace. 

 

D. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Všechny nároky dotčených orgánů budou splněny a zahrnuty v projektové dokumentaci. 
 
Městský úřad Brno Bohunice 
 
- Obor ochrany životního prostředí 
Vyjádření vodoprávního úřadu města Brna dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů v platném znění, k plánovanému záměru: Stavba víceúčelové 
sportovní haly. 
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Ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 
je výše uvedený záměr možná z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona za 
předpokladu splnění těch to podmínek: 
1. Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod. 
2. Veškerá případná manipulace k vodám se závadnými látkami v době realizace záměru musí 
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 
3. Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve 
vodovodu. 
4. Kanalizační přípojky jak splaškových tak i dešťových vod musí být provedeny jako 
vodotěsné a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které jsou zaústěny. 
5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 
 
- Obor dopravy a komunálních služeb 
Připojení nemovitosti k místní komunikaci 
Obor dopravy a komunálních služeb městský úřad Brno vydal rozhodnutí č. 158/2014 o 
povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci Brno, ul. kamenice v k.ú. Bohunice za 
těchto podmínek: 
1. Realizace připojení podléhá stavebnímu řízení. 
2. Připojení objektu k místní komunikaci musí respektovat příslušná ustanovení zákona o 
pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky a platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. 
3. Povoluje se napojení dle přiložené dokumentace VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA. 
4. Bezpečnost silničního provozu během realizace stavby bude zajišťována dle zákona č. 
361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 
5. Neprodleně po ukončení prací vyzve žadatel obor dopravy a komunálních služeb, úsek 
majetkové správy místních komunikací ke kontrole provedení stavby a splnění podmínek 
povolení.  
 

E. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Navržený objekt splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Objekt splňuje vyhlášku č. 
268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



F. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 
staveb podle § 104, odst. 1 stavebního zákona 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 137/98 Sb a je 
v souladu se schváleným a platným územním plánem. 

 

G. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 

Výstavba objektu nevyvolává žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nevyvolává 
žádné související investice. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou. 

 

H. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu stavby 
Předpokládané zahájení výstavby:  6/2015 

Předpokládané dokončení výstavby:  12/2016 

 

Během výstavby musí jednotlivé práce na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a 
jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. 

Postup výstavby: odstranění zeleně, skrývka ornice, výkopové práce, přípojky IS, základové konstrukce, 
hrubá stavba (svislé nosné konstrukce, stropy, příčky, schodiště, (zastřešení), výplně otvorů, vnitřní 
instalace, omítky, podlahy, fasáda (zateplení), terénní úpravy, dokončovací práce. 
 

I. Statistické  údaje  o  orientační  hodnotě  stavby  v tis.  Kč,  
dále  údaje  o podlahové ploše budovy v m2 

 
Plochy parcely: 
 
Zastavěná plocha   3297,80 m2  
Plocha parkoviště a komunikace 2274,72 m2  
Zatravněná plocha   5006,35 m2  
Celková plocha parcely  11880,18 m2  
 
Plochy objektu: 
   
1.NP    3072,34 m2 
2 NP   1435,21 m2 
3 NP   370,46 m2 
 
Celková plocha 4878,01 m2 
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Orientační náklady na provedení stavby: 
Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 
 obestavěného prostoru, dle THU (http://stavebnistandardy.cz/) 
 
Cena za 1 m3 OP dle THU    6674 Kč 
Celkové náklady    33022,13 x 6674 = 220 390 000 Kč 
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OBSAH: 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 

F. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 
 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
3. Požární bezpečnost 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
 pohybu a orientace 
 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
b) zásobování vodou, 
c) zásobování energiemi, 
d) řešení dopravy, 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
f) elektronické komunikace. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště 
 

Objekt se nachází na parcelách číslo 1334/5, 1333/7, 1333/21, 1333/2, 1333/22, 1338/12 v 
katastrálním území Brno Bohunice, okres Brno. Staveniště je v rovinném terénu, bez stávajících 
staveb, stromů, keřů, inženýrských sítí a ochranných pásem. K pozemku těsně přiléhá 
příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu víceúčelové sportovní haly vhodné, 
dostupnost dobrá.  
. 

Parcelní číslo Druh pozemku Způsob využití 
Výměra 
(m2) 

Vlastník 

1334/5 ostatní plocha jiná plocha 29 469 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1333/7 orná půda nevyužito 8266 IMPERA real, s.r.o., Hlinky 
45/114, Pisárky, 60300 Brno 

1333/21 ostatní plocha jiná plocha 1661 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1333/2 ostatní plocha jiná plocha 440 
Masarykova univerzita, 
Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-
město, 60200 Brno 

1333/22 ostatní plocha jiná plocha 212 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

1338/12 ostatní plocha jiná plocha 191 CD XXI, a.s., Netroufalky 
797/7, Bohunice, 62500 Brno 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
Projektová dokumentace řeší novostavbu víceúčelové sportovní haly s fitness, regeneračním 
centrem, dvěma víceúčelovými sály a zázemím pro sportovce a veřejnost na parcelách číslo 
1334/5, 1333/7, 1333/21, 1333/2, 1333/22, 1338/12  v katastrálním území Brno Bohunice. 

Celkové řešení vychází z místních podmínek, doplňuje stávající zástavbu. Sportovní hala je 
řešená jako třípodlažní objekt s hlavním jednopodlažním prostorem s hrací plochou a tribunou. 
Střecha haly je navržena z lepených plnostěnných dřevěných vazníků obloukového tvaru, 
přidružená část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou 

Fasáda je tvořena plechovým obkladem společnosti RUUKKI.. 

Výplně otvorů v obvodových stěnách budou hliníkové od firmy SCHÜCO, v interiéru hliníkové 
a dřevěné. 
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Objekt má obdélníkový tvar s výškově vystupující vstupní a halové části objektu. Dispozičně 
objekt vychází s kombinace provozu sportovní haly, regeneračního centra a dvoupodlažního 
fitness. Hlavní vstup do objektu vede přes zádveří spojující vstupní halu s přilehlou přístupovou 
komunikací. Ve vstupní hale se nachází recepce, šatna pro diváky, hlavní schodiště a přístup 
do jednotlivých provozu. Na vstupní halu přímo navazuje kavárna a dětský koutek. Ve 
východní části 1.NP  se nachází šatny pro sportovní halu a technické zázemí objektu. V jižní 
části objektu se nachází dvou podlažní fitness, kde v prvním podlaží je umístěna posilovací část 
a v druhém podlaží se nachází kardiozóna. Na východní straně 2. NP podlaží je umístěno 
regenerační centrum kde je přístup přes recepci. Dále se v 2. NP nachází dva víceúčelové sály. 
Každý z těchto provozů má samostatné hygienické zázemí. Ve 3. NP se nachází administrativní 
část objektu s kancelářemi a konferenční místností. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 

 

1. VYTÝČENÍ STAVBY 
 
Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat 
vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude 
provádět kvalifikovaná osoba. 

 

2. ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA 

Na dané parcele bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se ponechána na deponii 
na pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice je široký 3 metry 
od vnějších obrysů navrhovaného objektu.  

Dále při realizaci stavby bude proveden výkop stavebních jam, pro vybetonování 
základových patek. Jámy budou hluboké 950 mm od projektové nuly. 

Poté se vyhloubí základové rýhy v neodkopané zemině pro základové pro základové pásy 
v do hloubky 900 mm. 

Část výkopové zeminy z rýh a jam bude odvezena pryč ze staveniště na skládku zeminy a 
část bude ponechána na skládce na pozemku a bude po dokončení veškerých základových 
konstrukcí použita na obsypy a zásypy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna. 
V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit 
druh či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatření z 
hlediska založení stavby a odvodnění výkopů 
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3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v místě: 
 
 - nejzatíženější sloup hlavní víceúčelové sportovní haly 
 - nejzatíženější vnitřní nosná stěna 
 - nejzatíženější obvodový stěna 
 
Základy jsou navrženy jako základové patky a pasy z železobetonu C 20/25, ocel B410 
v šíří a hloubce dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých napojeních pásů 
bude vložena ocelová výztuž. Přes tyto základy bude provedena betonová deska tl. 100 
mm s vloženou kari sítí s oky 150x150 mm drát ø8mm. Před betonáží základů bude do 
rýh uložen zemnící pásek FeZn 

 
4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
  
 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
  
Nosný systém bude tvořen vyzdívanými stěnami tloušťky 300mm. Obvodové stěny budou 
vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi pevnosti  P15 na maltu s minimální pevnosti v tlaku  
5MPa. 
  
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvárnic Porotherm 30 Profi pevnosti P15 na maltu s 
minimální pevnosti v tlaku 5MPa. Příčky budou provedeny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na 
maltu s minimální pevnosti v tlaku 1MPa.  
Při zdění nosných a nenosných konstrukcí budou použity jednotlivé typové tvarovky dle detailů 
typových detailů výrobce. Budou použity rohové, koncové a poloviční Porotherm 30 Profi. 
Detaily rohů, parapetů a ostění budou provedeny přesně dle typových detailů výrobce tvarovek 
včetně tepelné izolace v ostění otvorů, parapetů otvorů a v rozích stěn.  Příčky budou kotveny 
k nosným stěnám a k stropům dle typových detailů výrobce tvarovek. Tvárnice musí být v 
jednotlivých vrstvách převázány min o 100mm. Cihly je nutné chránit před provlhčením jak při 
skladování, tak po vyzdění. Teplota vzduchu a materiálu nesmí po dobu tuhnutí a tvrdnutí malty 
klesnout pod 5°C. Na zděné konstrukce nesmí být použit jiný materiál. Pří zdění z tvarovek 
Porotherm musí být dodržovány technické a technologické podklady od výrobce a platné 
normy. Prostupy pro ZTI, EL, ÚV a VZT budou provedeny dle projektů specialistů, před 
prováděním stěn budou prostupy upřesněny a potvrzeny dodavatelem sanitární techniky. Ve 
svislých zděných konstrukcích nesmí být prováděny vodorovné drážky, mimo drážek 
uvedených na výkrese konstrukční části. Zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN 732310. 
Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle ČSN 730205 a dalšími navazujícími normami. Zděné 
konstrukce včetně zateplení otvoru v obvodových stěnách převezme technický dozor investora. 
 
 
 OCELOVÉ SLOUPY 
 
Hlavní nosnou konstrukci střešního pláště nad hrací plochou tvoří svařované ocelové sloupy 
vždy ze dvou profilů IPE 300 z oceli S235. Sloupy budou kotveny pomocí ocelových patek do 
základových patek kotevními závlačemi a bude vzpomenuto i na výztuž proti protlačení. 
Sloupy budou natřen protipožárním nátěrem Promapaint pro zvýšení požární bezpečnosti a tím 
i bezpečnosti celé konstrukce. 
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 ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 
 
V objektu je navrženo i několik železobetonových sloupů. Ve většině případů jsou navrženy 
jako nosná konstrukce pro průvlaky, na kterých je uložena stropní konstrukce. Materiál 
jednotlivých sloupů je blíže specifikován ve výkresové dokumentaci 
 
5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropy jsou vytvořeny z předpjatých stropních nosníků SPIROL tl. 265 mm typ 272 dle 
technologického předpisu výrobce. Stropy budou uloženy na obvodové a vnitřní nosné stěny a 
průvlaky minimálně na 100 mm nebe 100/L. Mezi jednotlivými panely je nutné nechat mezeru 
10 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci 
vedoucími pod i v úrovni stropní konstrukce dle projektové dokumentace. Věnce jsou 
provedeny pomocí výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. Dobetonávky 
ve stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích jsou provedeny pomocí betonářské výztuže 
B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 
Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí speciálního vrtáku PREFA BRNO, případně 
vyříznutím daného rozměru prostupu v panelu.  
 
 
 PŘEKLADY 
 
Překlady otvorů budou provedeny z prefabrikovaných překladů Porotherm 7 A 11,5 – viz 
výkresová dokumentace. Tyto překlady budou uloženy na stěnách dle technologických 
podkladů výrobce. 
Pokud výrobce nemůže dodat překlad pro vyšší světlost otvoru, jsou navrženy překlady 
železobetonové s ocelovou výztuží, které budou staticky posouzeny. V objektu se nachází i 
překlady tvořené dvěma ocelovými válcovanými profily I 250, které jsou doplněny tepelnou 
izolací. 
Všechny překlady jsou vypsány u jednotlivých půdorysů v projektové dokumentaci. 
 
  
 PRŮVLAKY 
 
V objektu jsou navrženy průvlaky, které jsou neseny železobetonovými sloupy a nosnými 
stěnami a zajišťují podporu pro stropní konstrukci. Průvlaky jsou provedeny z betonu třídy 
C20/25 a oceli třídy B410 a jsou řádně staticky posouzeny. 
 
6. SCHODIŠTĚ 
 

Všechna schodiště v objektu jsou železobetonová monolitická s povrchovou úpravou. 
Výztuž schodiště je v zakotvena do konstrukcí stropů a průvlaků. 
Všechna schodiště jsou dvouramenná o čtyřiadvaceti stupních kotvená na průvlaky. Všechna 
zábradlí jsou nerezová se skleněnými výplněmi kotvené do boku ramena. V objektu se nachází 
také venkovní ocelové vřetenové schodiště sloužící jako úniková cesta. 
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Schodiště vynáší dva ocelové sloupy s ocelových válcovaných profilů HEA 260, schodnice a 
podestové nosníky jsou tvořeny profily U 160, schodišťové stupně MARBLE jsou vyrobeny 
s ocelového plechu tl. 2 mm a má protiskluznou povrchovou úpravu R13 del normy DIN 51130, 
na přední hraně stupńů je navařena děrovaná protiskluzná nášlapná hrana. Podestový rošt 
MARBLE je svařen z jednotlivých panelů výšky 32 mm o tl. plechu 2 mm a má protiskluznou 
povrchovou úpravu R13 
 
7. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  
 
 PLNOSTĚNNÉ LEPENÉ VAZNÍKY 
 
Hlavní prostor hrací plochy a tribuny je zastřešen obloukovou střešní konstrukcí z příhradových 
lepených plnostěnných vazníků uložených na ocelové svařované sloupy. Uložení vazníků na 
sloupy je kloubové. Uprostřed rozpětí je navržen montážní spoj. Profil vazníku je 300x2500 
mm o rozpětí 32 350 mm a poloměru 40 000 mm a je navržen z lepeného dřeva třídy GL 36h. 
Jednoplášťová šikmá konstrukce střechy je provedena pomocí spojitých dřevěných vaznic 
200/250, dl. 4830 mm, které nesou střešní plášť. Střešní plášť je pak tvořen bedněním z dvou 
vrstev OSB desek tl. 15 mm; parozábrany tvořenou samolepícím asfaltovým pásem GLASTEK 
30 STICKER PLUS s vložkou ze skelné tkaniny tl. 3,0 mm; tepelné izolace je tvořena minerální 
vlnou ISOVER T tl. 220 mm a ISOVER S tl. 80 mm a povlakovou hydroizolací ze střešní fólie 
DEPLAN 76. 
 
 PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 

 
 

Jednoplášťová plochá nepochozí střecha pokrývající půdorys přístavby je konstrukčně řešena 
jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Nosnou konstrukcí střešního pláště je 
vodorovná nosná stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů SPIROLL PREFA BRNO. 
Parozábranu tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERÁL. Střecha 
je vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádových klínu s EPS 
200 S. Tepelně izolační vrstvu tvoří desky EPS 200 S v tl. 200 mm a spádové klíny od0 – 350 
mm. Hydroizolační vrstvu tvoří folie DEKPLAN 76, která je odseparovaná netkanou textíllii. 
Součásti konstrukce plochých střech jsou také střešní vpusti DN 100 a 125 TOPWET. Dále pak 
bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET a zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při 
případných opravách TOPSAFE SAFERAND HD TSR-400-HD. Jejich počet a rozmístění viz 
projektová dokumentace. 

. 
 

8. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny jako zděný systém z ker. bloků POROTHERM. 
Příčky ve všech podlažích jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 
11,5 Profi na maltu o minimální pevnosti 1 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno 
pomocí ploché kotvy FD KSF. 
 
Obvodový plášť sportovní haly je tvořen sendvičovými panel RUUKKI SP2E PIR ENERGY, 
panel je tvořen PIR jádrem tl. 200 mm a opláštěný hliníkovým plechem tl. 0,6 mm. U= 0,09 
W/m2K. 
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9. VODOROVNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 

V objektu jsou použity kazetové podhledy CASOPRONO, demontovatelné sádrové kazety + 
závěsný systém  RIGIPS QUICK - LOCK, ve vlhkých provozech je navrhnut SDK podhled 
s desek RBI (H2) 12,5 mm zavěšeny na dvouúrovňový křížový ocelový rošt z R – CD profilů. 
Při provádění sádrokartonových a kazetových podhledů musí být dodržovány technické a 
technologické podklady od výrobce a platné normy. 
 
 V hale je použit akustický podhled ECOPHONE SUPER G PLUS A, který je tvořen z panelů 
ECOPHONE SUPER G PLUS A a roštu ECOPHONE CONNECT, který je tvořen pomocí 
zapuštěných profily montovaných na zavěšený pomocný rošt. 
 
10. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 
Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou dle účelu jednotlivých místností. Podlahy musí 
splňovat požadavky vyhlášky 137/98 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 369/2001. Povrchy 
podlah budou ukončeny soklem nebo lištami na stěnách dle druhu podlahové krytiny. Povrch 
podlah vnitřních komunikací musí mít hodnotu součinitele smykového tření minimálně 0,6. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou popsány v legendě místností a skladby podlah následně pak ve 
výpisu skladeb konstrukcí prováděcího projektu. 
 
 
11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 

 OMÍTKY  
 
Vnitřní povrchové úprava stěn jsou tvořeny vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 10 mm na 
cementový postřik a vrchní jemnou vápennou štukovou omítkou tl. 5 mm 
 
 FASÁDA 
 
Vnější povrchové úpravy jsou tvořeny plechovými kazety RUUKKI LIBERTA ELEGANT 500 
v kombinaci odstínů bílé RR20 a grafitové metalické RR45. Kotvení kazet je zajištěno pomocí 
vrutů na vertikální ocelový rošt, který je kotven do obvodového zdiva a u sendvičového panelu 
je přinýtován. Jedná se o ucelený stavební systém včetně všech kotevních a montážních prvku 
a doplňkových kusů.  Montáž bude provedena dle technologického předpisu výrobce. 
 
 OBKLADY 
 
V hygienických a sociálních prostorách objektu ve všech patrech bude proveden obklad 
z keramických dlaždic RAKO do výšky 2,2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle 
požadavků investora. 

 
V hlavní víceúčelové sportovní hale bude proveden dřevěný obklad z prken průřezu 150/25 mm 
do výšky 2,5 m ukotvený pomocí vrutů na nosný rošt z ocelového obdélníkového uzavřeného 
profilu 60/50 mm; tl. 4 mm. Nosný rošt bude připevněn na ocelové sloupy. 

. 
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V místnostech určených pro squash bude provedena povrchová úprava pomocí squashových 
panelů HOLLMAN TL. 28 mm; squashové sportovní podlahy JUNCKERS SOLID 
HARDWOOD; zadní skleněné stěny a nosného roštu. Kompletní dodávka od firmy IN-TEC.  
 
 NÁTĚRY A MALBY 
 
Nátěrový systém bude proveden dle ČSN EN ISIO 12 9445 pro vysokou životnost. Barevný 
odstín bude určen po konzultacích s investorem. Dřevěné prvky budou opatřeny vhodným 
systémovým nátěrem, který bude odsouhlasen investorem. 
Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu nebo povrchovou úpravou, takže 
se nemusí natírat. 
Sádrokarton bude natřen disperzní malbou a v místnostech se sociálním zařízením speciální 
malbou s vodoodpudivou úpravou. 
 
 
12. IZOLACE 
 

 HYDROIZOLACE 
 

Hydroizolační souvrství je provedeno s asfaltových pásu ELASTEK 40 SPECIÁL s vložkou 
z polyesterové rohože (horní pás), který je plnoplošně nataven na spodní asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL s vložkou ze skelné rohože, který je bodově nataven na čistý a 
penetrovaný podkladní beton. Na hydroizolační pásy bude provedená ochranná betonová 
mazanina v tl. 50 mm. Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde 
bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu.  
 
Podlahové konstrukce sociálních zařízení budou izolovány tekutou izolační fólií BOTACT   DF 
9. Hydroizolační fólie bude vytažená na přilehlé stěny 200mm nad podlahu. 

 
Hydroizolaci plochý střech tvoří foliový systém DEKPLAN 76 
. 
Podrobnější specifikace jednotlivých hydroizolací izolací viz výpis skladeb. 
 

 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Obvodové stěny jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací z minerální vlny 
ISOVER FASSIL tl. 150 mm 
Ve střešní konstrukci nad hlavní víceúčelovou halou je taktéž minerální vlna ISOVER S tl. 80 
mm a ISOVER T tl. 220mm. 
 Plochá jednoplášťová střecha je zateplena tepelnou izolací EPS 200 S tl. 200 – 550 mm. 
Pro zateplení základových konstrukcí byla použita tepelná izolace z pěnové polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L. 

 
Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výpis skladeb. 
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 ZVUKOVÁ IZOLACE 
 
Pod betonovou mazaninu podlah bude vložena tepelná izolace, která bude zároveň plnit funkci 
zvukové izolace. Druh a tloušťka izolace je specifikována ve skladbách podlah. 
 
13. VÝPLNĚ  

 
Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách jsou hliníkové od firmy SCHÜCO, v interiéru 
hliníkové a dřevěné. Okna jsou navržena se sklápěcími nebo otevíravými křídly. Provedeny 
budou ze staticky vhodných profilů splňujících veškeré požadavky ČSN 73 0540-2. Výplně 
budou vybaveny celoobvodovým kováním s funkcí mikroventilace s ovládacími prvky z 
lehkých kovů. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s montážními předpisy s 
vyplněním obvodové spáry PU pěnou a zatmelením spár akrylátovým tmelem.  Okna budou 
předsazena do zateplovacího systému. Před výrobou je nutné zaměření otvorů pro upřesnění 
výrobních rozměrů - viz výpis oken a dveří. 
Požadované vlastnosti výrobků budou doloženy atesty. Výrobky musí splňovat veškeré dotčené 
platné normy, jako jsou vodotěsnost, průdušnost, apod. 
Všechny výplně otvorů jsou popsány ve výpisu dveří a oken. 

 
 

14. TRUHLÁŘSKÉVÝROBKY 
 

Truhlářské výrobky tvoří vnitřní plné nebo částečně zasklené dveře, parapetní desky a prahy. 
Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. VÝPIS TUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
 
 
15. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení podokapních žlabu a 
svodu, oplechování atiky, komína apod. Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu. 
Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 
16. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 
 

Zábradlí vnitřní je provedeno z nerezové hladké konstrukce se skleněnou výplní. Do ocelových 
zárubní bude zasazena většina vnitřních dveřních křídel 
Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

 
17. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno, jako samostatná příloha projektové dokumentace 
viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 
18. TERÉNÍ ÚPRAVY PŘILEHLÝCH PLOCH V OKLÍ OBJEKTU 

 
Příjezdové a přístupové komunikace k objektu je provedena z pojezdné zámkové betonové 
dlažby tl. 60 mm BESR. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 100 mm, 
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frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 
a 16/32 mm. Celá skladba bude od upraveného terénu oddělena geotextilií proti prorůstání 
kořenů. 
Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných 
stromů, keřů a rostlin. 
 

 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem podél 
jeho jižní hranice hranice pozemku na ulici Kamenice. Dopravní napojení na místní komunikaci je 
řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem na zmíněnou ulici po nově vybudovaném dlážděném 
vjezdu přes zelený pás splňující požadavky normy ČSN 73 61 10: Projektování pozemních komunikací 
a ČSN 73 60 56: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Inženýrské sítě vedou v komunikaci ulice Netrofalky Zde bude provedeno napojení na 
elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové 
dokumentace 
 
Přípojka NN:  
 
Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato přípojka 
bude vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je  umístěno pod povrchem podél 
místní komunikace do přípojkové skříně. Vedle této přípojkové skříně bude umístěn elektrický 
rozvaděč a hlavní jistič. Z tohoto rozvaděče bude vedena domovní přípojka NN do vnitřního 
rozvaděče navrhovaného objektu. 
 
Splašková a dešťová kanalizace:  
 
V dané lokalitě je zřízena oddílná kanalizace, nebo-li splaškové a dešťové odpadní vody jsou 
odváděny zvlášť veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizací. Veřejná dešťová a splašková 
kanalizace je vedena pod povrchem podél místní komunikace. Přípojka obou typů kanalizací 
bude vedena od veřejné kanalizace k revizním šachtám umístěným hned za hranicí pozemku 
investora. Z těchto revizních šachet pak pude provedena domovní přípojka splaškové a dešťové 
kanalizace do navrhovaného objektu. 
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Hydrogeologický průzkum: 

Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo 
zatřídění dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných 
výkopů. Viz. Výkres č. C-01 Situace. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného obrubníku 
kladeného naležato do betonového lože. Veřejná komunikace má šířku 8,0 m provedena z 
asfaltu. Příjezdová cesta vedoucí k objektu je navržena v šířce 9,0 m a je provedena ze zámkové 
dlažby. 
 
Přípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projektů profesí do uličního hlavního řádu 
v komunikaci, zeleném pásu a chodníku. Dále viz koordinační situace a navazující části PD. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavba víceúčelové sportovní haly nebude mít negativní dopad na životní prostředí.  
 
Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál bude 
zdravotně nezávadný. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti 
v okolí stavby. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění okolí. 
V případě znečištění komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich čištění. Při stavbě 
nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady.  
 
Vzniklý stavební odpad bude odvážen na řízenou skládku za úhradu. 
Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č.503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu 
určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, 
je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat.  
 
Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
 
A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
1.  Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP 
 č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
2.  Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
 jejich využití nebo zneškodnění. 
3.  Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
 ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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4.  S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
 úřadu. 
 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 
1.  Odpady nebezpečné 
 15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
 15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
 17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
 17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2. Odpady obyčejné 
 15 01 06 směs obalových materiálů 
 17 01 01 beton 
 17 01 02 cihly 
 17 01 03 keramické výrobky 
 17 02 01 dřevo 
 17 02 02 sklo 
 17 02 03 ostatní plasty 
 17 04 02 hliník 
 17 04 04 zinek 
 17 04 05 železo a ocel 
 17 04 07 směsné kovy 
 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

 

Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je řešeno podle 
vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  
 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

 

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v podloží. Výsledek 
měření klasifikoval pozemek jako s nízkým radonovým indexem. Při projektování nebylo uvažováno 
s radonovým rizikem. Jako izolace proti vodě a vzlínající vlhkosti je navržena asfaltová izolace. 

Hydrogeologický průzkum prokázal, že hladina spodní vody nezasahuje do spodní úrovně výkopů. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

 

Pro vytýčení stavby budou sloužit stávající hranice pozemku, situační plán a kopie katastrální mapy. 
Před zahájením prací bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření. 

Vytyčovací údaje jsou součástí situace stavby. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
 

Stavební objekty 
: 
 SO1 – Víceúčelová sportovní hala 
 SO2 – Parkoviště a připojení na MK  
 SO3 – Vodovodní přípojka 
 SO4 – Přípojka splaškové kanalizace  
 SO5 – Dešťová kanalizace  
 SO6 – Plynovodní přípojka 
 SO7 – Přípojka NN 
 SO8 – Plocha pro kontejnery na komunální odpad 
 SO9 – ORL 
 SO10 – Zpevněné plochy na pozemku  
 SO11 – Veřejné osvětlení 
 SO12 -  Parkové úpravy 
 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, o chrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 
jejich minimalizace 

 
Stavba nebude mít nežádoucí vliv na životní prostředí, jak během výstavby, tak při jejím 
užívání. Při výstavbě se nebudou používat žádné škodlivé stavební materiály a prašnost a 
hluk při stavební činnosti bude minimalizován. Při případném znečištění přilehlé komunikace 
při odvozu a navážení stavebního materiálu bude komunikace neprodleně vyčištěna. 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 
není uveden v části F 
 

Při stavbě je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná 
nařízení, vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje 
nebezpečí a bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být 
dodrženo ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ustanovení nařízení vlády č. 
362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Musí být dodržen zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb.,kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Případné změny a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v průběhu stavby, je nutné 
konzultovat s projektantem 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Zřícení stavby nebo její části 
 
Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly, která je navržena z klasických stavebních 
materiálů a všechny stavební konstrukce jsou staticky posouzeny, aby se zabránilo jejich 
nestabilitě nebo kolapsu. Použité materiály mají velkou mechanickou odolnost a celkové 
řešení objektu zaručuje její stabilitu. Stabilita objektu je zajištěna svislými nosnými zdmi 
a sloupy a vodorovnými stropními konstrukcemi. 
Základy pod nosné konstrukce jsou založené únosném podloží.  
 

 
a. Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Větší stupeň přetvoření se v návrhu neuvažuje. 

 
b. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
 

Větší stupeň přetvoření se v návrhu neuvažuje. 
 

c. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Netýká se. 

3. Požární bezpečnost 
 

a. zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 Požadovaná odolnost požárních konstrukcí je řešena dle ČSN 73 0802 a je blíže 
specifikována v části projektové dokumentace 1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ. 

 
b. omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 
 Je zajištěno vytvořením požárních úseků. Velikost požárního úseku splňuje požadavky 
 ČSN 73 0802 a jsou blíže řešeny v části projektové dokumentace POŽÁRNĚ 
 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
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c. omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 

 U projektované stavby byly určeny odstupové vzdálenosti v souladu s ČSN 73 0802. 
 Odstupové vzdálenosti jsou blíže řešeny v části projektové dokumentace POŽÁRNĚ 
 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
 Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch ani požárně nebezpečný 
 prostor od padajících hořících částí nebude zasahovat na cizí pozemek. 
 

d. umožnění evakuace osob a zvířat 
 

 Z posuzovaných požárních úseků (místností) vedou nechráněné a chráněné únikové 
 cesty. Požární zásah je možné provést jak z venkovního prostoru, tak po přístupových 
 cestách (chodbách a schodištích). Po zásahových cestách se provede evakuace osob, 
 případně majetku. 
 Délka a kapacita nechráněných únikových cest splňuje podmínky ČSN 73 0802 a je 
 blíže řešena v části projektové dokumentace POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
 

d. umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 

 Příjezd k objektu je zajištěn po zpevněné komunikaci. Přístup k objektu je ze všech 
 stran. Nástupové plochy dle ČSN 73 0802 nejsou vyžadovány 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Z pohledu odpadů 
a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva Životního prostředí č. 
383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během 
vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorii dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodištích a na 
tribuně musí mít výšku madla minimálně 1 m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery 
maximálně 180 mm. 
Mezera mezi vodorovnou pochozí plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude 
širší než 120 mm. Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí 
plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 74 3305.  
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6. Ochrana proti hluku 
 

Budou splněna hlediska ochrany proti hluku šířícímu se vzduchem z vnějšku i vnitřku stavby, 
proti kročejovému hluku, hluku z technických zařízení, apod. - viz - ČSN 73 0532 – Akustika 
– Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků a další 
související předpisy. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích pro výstavbu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Ochrana energie a úspora tepla 
 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Navržená budova je v souladu s platnou normou týkající se splnění požadavků na energetickou 
náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 
energetické náročnosti budov. Budova je klasifikována do klasifikační třídy B – úsporná. Viz. 
Příloha tepelně technického posouzení objektu 

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Stavební konstrukce a výrobky jsou navrženy tak, že vykazují velmi malé tepelné ztráty, je 
použito kvalitních materiálů pro tepelné izolace a pro konstrukce na styku s vnějším prostředím 
a splňují min. požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2 (10/2011). Popsány jsou v jednotlivých 
bodech této zprávy a v příloze Tepelně technického posouzení objektu. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 

Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je řešeno podle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena běžnými stavebně-technickými 
prostředky. 
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10. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků na 
situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva 

 

Umístění, charakter a vlastní řešení stavby splňuje požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva, 
po dokončení nebude zdrojem škodlivých látek. 

11. Inženýrské stavby 
 

Pozemek bude odvodněn vyspádováním hodnotou 2% od objektu. Předpokládá se vsakování 
většiny dešťových vod na pozemku stavebníka. Vsakování dešťové vody splňuje požadavky 
vyhlášky501/2006.  

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energii z pozemního 
rozvodu NN. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen prostřednictvím sjezdu z 
obrubníku na plocho do betonu. Od 

V nezastavěné části pozemku mimo příjezdovou komunikaci a přístupových chodníků budou 
provedeny rekultivace ornice, která byla stržena na pozemku před zahájením výstavby. Po 
rekultivaci budou provedeny sadové a parkové úpravy spojené se zatravněním a výsadbou 
okrasných dřevin, keřů a rostlin 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
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1. ÚČEL OBJEKTU 

Dokumentace řeší novostavbu víceúčelové sportovní haly se zázemím pro sportovce a diváky, 
a k ní přidružené sportovní a regenerační centrum. Přípojky inženýrských sítí (voda, el. energie, 
kanalizace, plyn,) budou nově provedeny. Sportovní hala bude provedena, jako samostatně 
stojící objekt. Objekt je rozdělen na jednopodlažní víceúčelovou sportovní halu a přístavbu o 
dvou nadzemních podlažích a třetím nadzemním podlažím nad vstupní částí do objektu 
sloužícím, jako administrativní zázemí objektu. Nosnou konstrukci tvoří kombinovaný 
sloupová a stěnový systém. Stavba je založena na základových pasech a patkách. Sloupy jsou 
ocelové, stěny z keramických tvárnic. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena stropními panely 
SPIROLL  Hlavní jednopodlažní víceúčelová hala je zastřešena pomocí dřevěných 
obloukových vazníků z lepeného lamelového dřeva a vaznic nesoucích střešní plášť. Ostatní 
části objektu jsou zastřešeny pomocí plochých jednoplášťových střech. Stavební parcela je 
rovinná, bez vyz vyššího porostu. 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍHO, 
DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 
VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ 
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
A OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

2.1 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO,  
DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu víceúčelové sportovní haly s fitness, regeneračním 
centrem, dvěma víceúčelovými sály a zázemím pro sportovce a veřejnost na parcelách číslo 
1334/5, 1333/7, 1333/21, 1333/2, 1333/22, 1338/12  v katastrálním území Brno Bohunice. 
Celkové řešení vychází z místních podmínek, doplňuje stávající zástavbu. Sportovní hala je 
řešená jako třípodlažní objekt s hlavním jednopodlažním prostorem s hrací plochou a tribunou. 
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Střecha haly je navržena z lepených plnostěnných dřevěných vazníků obloukového tvaru, 
přidružená část objektu je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Na pozemku objektu 
bude zhotoveno parkoviště přístupné po příjezdové komunikaci z ulice Kamenice. Objekt má 
obdélníkový tvar s výškově vystupující vstupní a halové části objektu. Dispozičně objekt 
vychází s kombinace provozu sportovní haly, regeneračního centra a dvoupodlažního fitness.  

 

 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

Hlavní vstup do objektu se nachází na jižním průčelí, vede přes zádveří spojující vstupní 
halu s přilehlou přístupovou komunikací. Ve vstupní hale se nachází recepce, šatna pro 
diváky, hlavní schodiště a přístup do jednotlivých provozů objektu. Na vstupní halu přímo 
navazuje kavárna a dětský koutek. Ze vstupní haly vede komunikace pro diváky na tribunu, 
při této komunikaci je umístěna šatna a sociální zázemí pro diváky. Dále je zde vchod přes 
hygienický filtr do prostoru fitness a squashového hřiště s šatnami a hygienickým zázemím. 
V tomto prostoru je umístěno schodiště propojující spojující spodní část fitness určenou pro 
posilování s kardiozónou v druhém nadzemním podlaží. Šatny pro týmy využívající 
sportovní halu jsou umístěny ve východní části objektu, jsou přístupny po komunikace 
vedoucí ze vstupní haly, z šaten je přes čistou chodbu přímý vstup do haly. V západní části 
objektu se také nachází technické zázemí objektu. 

      2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
Do druhého nadzemního podlaží je přístup po hlavním schodišti umístěném ve vstupní hale 
a vedlejším schodištěm, které je přístupné jen pro zákazníky fitness, aby mohli využívat 
obě jeho části. Z hlavního schodiště je přístup do galerie ve sportovní hale, která je 
využíváno jako místa na stání při sportovním utkání. Bezprostředně na vstupní část druhého 
nadzemního podlaží navazují šatny pro dva víceúčelové sály. Ve východní části podlaží se 
nachází regenerační centrum přístupné po komunikaci s recepcí. 

      3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
Třetí nadzemní podlaží je přístupno pouze z hlavního schodiště. V tomto podlaží se nachází 
kanceláře a konferenční místnost. 

 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 

Prostor v okolí sportovní haly bude zatravněn a osázen porostem. Tyto úpravy budou 
předmětem speciálního projektu od zahradního architekta. 
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ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je řešeno podle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jako bezbariérový je řešen vstup do sportovní části objektu, dvě šatny pro sportovce a jeden 
ubytovací pokoj. Je zde uvažováno s osobami tělesně postiženými jako diváky, stejně tak 
sportovci. 
 

3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ 
PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

KAPCITA OBJEKTU 
 
 Sportovci – 90 osob 

 Posilovna – 80 osob 

 Regenerace – 30 osob 

 Diváci – 196 osob (sedící)  

PLOCHY PARCELY  
  

Zastavěná plocha   3297,80 m2  
Plocha parkoviště a komunikace 2274,72 m2  
Zatravněná plocha   5006,35 m2  
Celková plocha parcely  11880,18 m2 

PLOCHY OBJEKTU 
   

1.NP      3072,34 m2 
2 NP     1435,21 m2 
3 NP     370,46 m2 
Celková plocha   4878,01 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR    33022,13 m3 

 

ORIENTACE – Hlavní vstup, fitness, víceúčelové sály a kanceláře jsou orientovány na jich, 
sportovní hala na sever 
 

4 
 
 

 

 

 



OSVĚTLENÍ  - Osvětlení prostor, na které jsou kladeny normové požadavky, vyhovuje těmto 
požadavkům ve všech případech. 
 
OSLUNĚNÍ – Oslunění jednotlivých prostor vyplývá z jejích orientace na světové strany. 
Objekt není zastíněn jiným objektem či vzrostlou vegetací 
 

4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1. VYTÝČENÍ STAVBY 
 
Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat 
vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude 
provádět kvalifikovaná osoba. 

 

2. ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA 

Na dané parcele bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se ponechána na deponii 
na pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice je široký 3 metry 
od vnějších obrysů navrhovaného objektu.  

Dále při realizaci stavby bude proveden výkop stavebních jam, pro vybetonování 
základových patek. Jámy budou hluboké 950 mm od projektové nuly. 

Poté se vyhloubí základové rýhy v neodkopané zemině pro základové pro základové pásy 
v do hloubky 900 mm. 

Část výkopové zeminy z rýh a jam bude odvezena pryč ze staveniště na skládku zeminy a 
část bude ponechána na skládce na pozemku a bude po dokončení veškerých základových 
konstrukcí použita na obsypy a zásypy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna. 
V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit 
druh či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatření z 
hlediska založení stavby a odvodnění výkopů 

 
 
 

3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v místě: 
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 - nejzatíženější sloup hlavní víceúčelové sportovní haly 
 - nejzatíženější vnitřní nosná stěna 
 - nejzatíženější obvodový stěna 
 
Základy jsou navrženy jako základové patky a pasy z železobetonu C 20/25, ocel B410 
v šíří a hloubce dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých napojeních pásů 
bude vložena ocelová výztuž. Přes tyto základy bude provedena betonová deska tl. 100 
mm s vloženou kari sítí s oky 150x150 mm drát ø8mm. Před betonáží základů bude do 
rýh uložen zemnící pásek FeZn 

 
4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
  
 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
  
Nosný systém bude tvořen vyzdívanými stěnami tloušťky 300mm. Obvodové stěny budou 
vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi pevnosti  P15 na maltu s minimální pevnosti v tlaku  
5MPa. 
  
Vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvárnic Porotherm 30 Profi pevnosti P15 na maltu s 
minimální pevnosti v tlaku 5MPa. Příčky budou provedeny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na 
maltu s minimální pevnosti v tlaku 1MPa.  
Při zdění nosných a nenosných konstrukcí budou použity jednotlivé typové tvarovky dle detailů 
typových detailů výrobce. Budou použity rohové, koncové a poloviční Porotherm 30 Profi. 
Detaily rohů, parapetů a ostění budou provedeny přesně dle typových detailů výrobce tvarovek 
včetně tepelné izolace v ostění otvorů, parapetů otvorů a v rozích stěn.  Příčky budou kotveny 
k nosným stěnám a k stropům dle typových detailů výrobce tvarovek. Tvárnice musí být v 
jednotlivých vrstvách převázány min o 100mm. Cihly je nutné chránit před provlhčením jak při 
skladování, tak po vyzdění. Teplota vzduchu a materiálu nesmí po dobu tuhnutí a tvrdnutí malty 
klesnout pod 5°C. Na zděné konstrukce nesmí být použit jiný materiál. Pří zdění z tvarovek 
Porotherm musí být dodržovány technické a technologické podklady od výrobce a platné 
normy. Prostupy pro ZTI, EL, ÚV a VZT budou provedeny dle projektů specialistů, před 
prováděním stěn budou prostupy upřesněny a potvrzeny dodavatelem sanitární techniky. Ve 
svislých zděných konstrukcích nesmí být prováděny vodorovné drážky, mimo drážek 
uvedených na výkrese konstrukční části. Zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN 732310. 
Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle ČSN 730205 a dalšími navazujícími normami. Zděné 
konstrukce včetně zateplení otvoru v obvodových stěnách převezme technický dozor investora. 
 
 
 OCELOVÉ SLOUPY 
 
Hlavní nosnou konstrukci střešního pláště nad hrací plochou tvoří svařované ocelové sloupy 
vždy ze dvou profilů IPE 300 z oceli S235. Sloupy budou kotveny pomocí ocelových patek do 
základových patek kotevními závlačemi a bude vzpomenuto i na výztuž proti protlačení. 
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Sloupy budou natřen protipožárním nátěrem Promapaint pro zvýšení požární bezpečnosti a tím 
i bezpečnosti celé konstrukce. 
 
 ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 
 
V objektu je navrženo i několik železobetonových sloupů. Ve většině případů jsou navrženy 
jako nosná konstrukce pro průvlaky, na kterých je uložena stropní konstrukce. Materiál 
jednotlivých sloupů je blíže specifikován ve výkresové dokumentaci 
 
5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropy jsou vytvořeny z předpjatých stropních nosníků SPIROL tl. 265 mm typ 272 dle 
technologického předpisu výrobce. Stropy budou uloženy na obvodové a vnitřní nosné stěny a 
průvlaky minimálně na 100 mm nebe 100/L. Mezi jednotlivými panely je nutné nechat mezeru 
10 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci 
vedoucími pod i v úrovni stropní konstrukce dle projektové dokumentace. Věnce jsou 
provedeny pomocí výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. Dobetonávky 
ve stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích jsou provedeny pomocí betonářské výztuže 
B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 
Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí speciálního vrtáku PREFA BRNO, případně 
vyříznutím daného rozměru prostupu v panelu.  
 
 
 PŘEKLADY 
 
Překlady otvorů budou provedeny z prefabrikovaných překladů Porotherm 7 A 11,5 – viz 
výkresová dokumentace. Tyto překlady budou uloženy na stěnách dle technologických 
podkladů výrobce. 
Pokud výrobce nemůže dodat překlad pro vyšší světlost otvoru, jsou navrženy překlady 
železobetonové s ocelovou výztuží, které budou staticky posouzeny. V objektu se nachází i 
překlady tvořené dvěma ocelovými válcovanými profily I 250, které jsou doplněny tepelnou 
izolací. 
Všechny překlady jsou vypsány u jednotlivých půdorysů v projektové dokumentaci. 
 
  
 
PRŮVLAKY 
 
V objektu jsou navrženy průvlaky, které jsou neseny železobetonovými sloupy a nosnými 
stěnami a zajišťují podporu pro stropní konstrukci. Průvlaky jsou provedeny z betonu třídy 
C20/25 a oceli třídy B410 a jsou řádně staticky posouzeny. 
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6. SCHODIŠTĚ 
 

Všechna schodiště v objektu jsou železobetonová monolitická s povrchovou úpravou. 
Výztuž schodiště je v zakotvena do konstrukcí stropů a průvlaků. 
Všechna schodiště jsou dvouramenná o čtyřiadvaceti stupních kotvená na průvlaky. Všechna 
zábradlí jsou nerezová se skleněnými výplněmi kotvené do boku ramena. V objektu se nachází 
také venkovní ocelové vřetenové schodiště sloužící jako úniková cesta. 
Schodiště vynáší dva ocelové sloupy s ocelových válcovaných profilů HEA 260, schodnice a 
podestové nosníky jsou tvořeny profily U 160, schodišťové stupně MARBLE jsou vyrobeny 
s ocelového plechu tl. 2 mm a má protiskluznou povrchovou úpravu R13 del normy DIN 51130, 
na přední hraně stupńů je navařena děrovaná protiskluzná nášlapná hrana. Podestový rošt 
MARBLE je svařen z jednotlivých panelů výšky 32 mm o tl. plechu 2 mm a má protiskluznou 
povrchovou úpravu R13 
 
7. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  
 
 PLNOSTĚNNÉ LEPENÉ VAZNÍKY 
 
Hlavní prostor hrací plochy a tribuny je zastřešen obloukovou střešní konstrukcí z příhradových 
lepených plnostěnných vazníků uložených na ocelové svařované sloupy. Uložení vazníků na 
sloupy je kloubové. Uprostřed rozpětí je navržen montážní spoj. Profil vazníku je 300x2500 
mm o rozpětí 32 350 mm a poloměru 40 000 mm a je navržen z lepeného dřeva třídy GL 36h. 
Jednoplášťová šikmá konstrukce střechy je provedena pomocí spojitých dřevěných vaznic 
200/250, dl. 4830 mm, které nesou střešní plášť. Střešní plášť je pak tvořen bedněním z dvou 
vrstev OSB desek tl. 15 mm; parozábrany tvořenou samolepícím asfaltovým pásem GLASTEK 
30 STICKER PLUS s vložkou ze skelné tkaniny tl. 3,0 mm; tepelné izolace je tvořena minerální 
vlnou ISOVER T tl. 220 mm a ISOVER S tl. 80 mm a povlakovou hydroizolací ze střešní fólie 
DEPLAN 76. 
 
 PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 

 
Jednoplášťová plochá nepochozí střecha pokrývající půdorys přístavby je konstrukčně řešena 
jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Nosnou konstrukcí střešního pláště je 
vodorovná nosná stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů SPIROLL PREFA BRNO. 
Parozábranu tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERÁL. Střecha 
je vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádových klínu s EPS 
200 S. Tepelně izolační vrstvu tvoří desky EPS 200 S v tl. 200 mm a spádové klíny od0 – 350 
mm. Hydroizolační vrstvu tvoří folie DEKPLAN 76, která je odseparovaná netkanou textíllii. 
Součásti konstrukce plochých střech jsou také střešní vpusti DN 100 a 125 TOPWET. Dále pak 
bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET a zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při 
případných opravách TOPSAFE SAFERAND HD TSR-400-HD. Jejich počet a rozmístění viz 
projektová dokumentace. 
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8. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny jako zděný systém z ker. bloků POROTHERM. 
Příčky ve všech podlažích jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 
11,5 Profi na maltu o minimální pevnosti 1 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno 
pomocí ploché kotvy FD KSF. 
 
Obvodový plášť sportovní haly je tvořen sendvičovými panel RUUKKI SP2E PIR ENERGY, 
panel je tvořen PIR jádrem tl. 200 mm a opláštěn hliníkovým plechem tl. 0,6 mm. U= 0,09 
W/m2K. 

 
9. VODOROVNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 
V objektu jsou použity kazetové podhledy CASOPRONO, demontovatelné sádrové kazety + 
závěsný systém  RIGIPS QUICK - LOCK, ve vlhkých provozech je navrhnut SDK podhled 
s desek RBI (H2) 12,5 mm zavěšeny na dvouúrovňový křížový ocelový rošt z R – CD profilů. 
Při provádění sádrokartonových a kazetových podhledů musí být dodržovány technické a 
technologické podklady od výrobce a platné normy. 
 
 V hale je použit akustický podhled ECOPHONE SUPER G PLUS A, který je tvořen z panelů 
ECOPHONE SUPER G PLUS A a roštu ECOPHONE CONNECT, který je tvořen pomocí 
zapuštěných profily montovaných na zavěšený pomocný rošt. 
 
10. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
 
Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou dle účelu jednotlivých místností. Podlahy musí 
splňovat požadavky vyhlášky 137/98 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 369/2001. Povrchy 
podlah budou ukončeny soklem nebo lištami na stěnách dle druhu podlahové krytiny. Povrch 
podlah vnitřních komunikací musí mít hodnotu součinitele smykového tření minimálně 0,6. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou popsány v legendě místností a skladby podlah následně pak ve 
výpisu skladeb konstrukcí prováděcího projektu. 

 
 

 
 
 
 
 
11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
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 OMÍTKY  
 
Vnitřní povrchové úprava stěn jsou tvořeny vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 10 mm na 
cementový postřik a vrchní jemnou vápennou štukovou omítkou tl. 5 mm 
 
 FASÁDA 
 
Vnější povrchové úpravy jsou tvořeny plechovými kazety RUUKKI LIBERTA ELEGANT 500 
v kombinaci odstínů bílé RR20 a grafitové metalické RR45. Kotvení kazet je zajištěno pomocí 
vrutů na vertikální ocelový rošt, který je kotven do obvodového zdiva a u sendvičového panelu 
je přinýtován. Jedná se o ucelený stavební systém včetně všech kotevních a montážních prvku 
a doplňkových kusů.  Montáž bude provedena dle technologického předpisu výrobce. 
 
 OBKLADY 
 
V hygienických a sociálních prostorách objektu ve všech patrech bude proveden obklad 
z keramických dlaždic RAKO do výšky 2,2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle 
požadavků investora. 

 
V hlavní víceúčelové sportovní hale bude proveden dřevěný obklad z prken průřezu 150/25 mm 
do výšky 2,5 m ukotvený pomocí vrutů na nosný rošt z ocelového obdélníkového uzavřeného 
profilu 60/50 mm; tl. 4 mm. Nosný rošt bude připevněn na ocelové sloupy. 

. 
V místnostech určených pro squash bude provedena povrchová úprava pomocí squashových 
panelů HOLLMAN TL. 28 mm; squashové sportovní podlahy JUNCKERS SOLID 
HARDWOOD; zadní skleněné stěny a nosného roštu. Kompletní dodávka od firmy IN-TEC.  
 
 NÁTĚRY A MALBY 
 
Nátěrový systém bude proveden dle ČSN EN ISIO 12 9445 pro vysokou životnost. Barevný 
odstín bude určen po konzultacích s investorem. Dřevěné prvky budou opatřeny vhodným 
systémovým nátěrem, který bude odsouhlasen investorem. 
Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu nebo povrchovou úpravou, takže 
se nemusí natírat. 
Sádrokarton bude natřen disperzní malbou a v místnostech se sociálním zařízením speciální 
malbou s vodoodpudivou úpravou. 
 
 
 
 
12. IZOLACE 
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 HYDROIZOLACE 
 

Hydroizolační souvrství je provedeno s asfaltových pásu ELASTEK 40 SPECIÁL s vložkou 
z polyesterové rohože (horní pás), který je plnoplošně nataven na spodní asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL s vložkou ze skelné rohože, který je bodově nataven na čistý a 
penetrovaný podkladní beton. Na hydroizolační pásy bude provedená ochranná betonová 
mazanina v tl. 50 mm. Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde 
bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu.  
 
Podlahové konstrukce sociálních zařízení budou izolovány tekutou izolační fólií BOTACT   DF 
9. Hydroizolační fólie bude vytažená na přilehlé stěny 200mm nad podlahu. 

 
Hydroizolaci plochý střech tvoří foliový systém DEKPLAN 76 
. 
Podrobnější specifikace jednotlivých hydroizolací izolací viz výpis skladeb. 
 

 TEPELNÁ IZOLACE 
 
Obvodové stěny jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací z minerální vlny 
ISOVER FASSIL tl. 150 mm 
Ve střešní konstrukci nad hlavní víceúčelovou halou je taktéž minerální vlna ISOVER S tl. 80 
mm a ISOVER T tl. 220mm. 
 Plochá jednoplášťová střecha je zateplena tepelnou izolací EPS 200 S tl. 200 – 550 mm. 
Pro zateplení základových konstrukcí byla použita tepelná izolace z pěnové polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L. 

 
Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výpis skladeb. 
 
 ZVUKOVÁ IZOLACE 
 
Pod betonovou mazaninu podlah bude vložena tepelná izolace, která bude zároveň plnit funkci 
zvukové izolace. Druh a tloušťka izolace je specifikována ve skladbách podlah. 
 
13. VÝPLNĚ  

 
Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách jsou hliníkové od firmy SCHÜCO, v interiéru 
hliníkové a dřevěné. Okna jsou navržena se sklápěcími nebo otevíravými křídly. Provedeny 
budou ze staticky vhodných profilů splňujících veškeré požadavky ČSN 73 0540-2. Výplně 
budou vybaveny celoobvodovým kováním s funkcí mikroventilace s ovládacími prvky z 
lehkých kovů. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s montážními předpisy s 
vyplněním obvodové spáry PU pěnou a zatmelením spár akrylátovým tmelem.  Okna budou 
předsazena do zateplovacího systému. Před výrobou je nutné zaměření otvorů pro upřesnění 
výrobních rozměrů - viz výpis oken a dveří. 
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Požadované vlastnosti výrobků budou doloženy atesty. Výrobky musí splňovat veškeré dotčené 
platné normy, jako jsou vodotěsnost, průdušnost, apod. 
Všechny výplně otvorů jsou popsány ve výpisu dveří a oken. 

 
 

14. TRUHLÁŘSKÉVÝROBKY 
 

Truhlářské výrobky tvoří vnitřní plné nebo částečně zasklené dveře, parapetní desky a prahy. 
Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. VÝPIS TUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
 
 
15. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení podokapních žlabu a 
svodu, oplechování atiky, komína apod. Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu. 
Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 
16. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 
 

Zábradlí vnitřní je provedeno z nerezové hladké konstrukce se skleněnou výplní. Do ocelových 
zárubní bude zasazena většina vnitřních dveřních křídel 
Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

 
17. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno, jako samostatná příloha projektové dokumentace 
viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 
18. TERÉNÍ ÚPRAVY PŘILEHLÝCH PLOCH V OKLÍ OBJEKTU 

 
Příjezdové a přístupové komunikace k objektu je provedena z pojezdné zámkové betonové 
dlažby tl. 60 mm BESR. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 100 mm, 
frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 
a 16/32 mm. Celá skladba bude od upraveného terénu oddělena geotextilií proti prorůstání 
kořenů. 
Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných 
stromů, keřů a rostlin. 
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5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí všech stěn, střech, podlah, stropů a 
výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 
0540-2. Jednotlivé konstrukce objektu vyhovují veškerým požadavkům ČSN 73 0540-2. 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy (průměrný součinitel prostupu tepla Uem) 
byl splněn. Objekt byl zařazen energetickým štítkem obálky budovy do klasifikační třídy 
 B – úsporná. 
Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha- 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ.  

6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA 
VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo zatřídění 
dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných výkopů. 

Základy jsou navrženy jako základové patky a pasy z železobetonu C 20/25, ocel B410 v šíří a hloubce 
dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých napojeních pásů bude vložena ocelová výztuž. 
Přes tyto základy bude provedena betonová deska tl. 150mm s vloženou kari sítí s oky 150x150 mm 
drát ø8mm. Před betonáží základů bude do rýh uložen zemnící pásek. 

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Stavba víceúčelové sportovní haly nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č.503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu 
určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, 
je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat.  
Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 
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A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 
1.  Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP 
 č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
2.  Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
 jejich využití nebo zneškodnění. 
3.  Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
 ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
4.  S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
 úřadu. 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 
1.  Odpady nebezpečné 
 15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
 15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
 17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
 17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2.  Odpady obyčejné 
 15 01 06 směs obalových materiálů 
 17 01 01 beton 
 17 01 02 cihly 
 17 01 03 keramické výrobky 
 17 02 01 dřevo 
 17 02 02 sklo 
 17 02 03 ostatní plasty 
 17 04 02 hliník 
 17 04 04 zinek 
 17 04 05 železo a ocel 
 17 04 07 směsné kovy 
 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba je komunikačně napojena na asfaltovou komunikaci vedoucí souběžná se stavebním pozemkem 
podél jižní hranice parcely na ulici Kamenice, která přímo sousedí se zamýšlenou stavbou.  Dopravní 
napojení na místní komunikaci je řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem na zmíněnou ulici 

14 
 
 

 

 

 



po nově vybudovaném dlážděném vjezdu přes zelený pás splňující požadavky normy ČSN 73 61 10: 
Projektování pozemních komunikací a ČSN 73 60 56: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

Dále jsou zde vyprojektovány odstavné plochy pro osobní automobily a jedno odstavné místo pro 
autobus. Výpočet počtu parkovacích míst byl proveden podle ČSN 73 6110. 

9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 
OPATŘENÍ 

V dané lokalitě se nenachází vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, dopravy atd. 
 
Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v podloží. 
Výsledek měření klasifikoval pozemek jako s nízkým radonovým indexem. Při projektování 
nebylo uvažováno s radonovým rizikem. Jako izolace proti vodě a vzlínající vlhkosti je 
navržena asfaltová izolace. 
  
Hydrogeologický průzkum prokázal, že hladina spodní vody nezasahuje do spodní úrovně 
výkopů. 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU 

Obecné požadavky na výstavbu uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 

Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem a s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. 
Zaměstnanci musí být také seznámeni s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Musí nosit osobní 
ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv. 

Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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Závěr  

Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností s navrhováním pozemních 
staveb a použitím všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů, technických listů a podkladů 
od výrobců. Výstupem této práce je projektová dokumentace pro provedení stavby, doplněná 
studiemi a specializací k diplomové práci.  

Oproti původní studii došlo ke změnám v dispozičním řešení objektu zejména v rámci požární 
bezpečnosti staveb.  

Vypracování diplomové práce proběhlo v souladu se zadáním diplomové práce. Součástí práce 
je jak prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby, 
stavebně-fyzikální posouzení, požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů, technická zpráva, 
průvodní zpráva, výpisy výrobků a skladeb, dimenzování lepeného lamelového nosníku, atd. 

Vypracováním této diplomové práce jsem nabyl mnoho zkušeností v projektování pozemních 
staveb, které mi budou přínosem v další činnosti v mém oboru. 
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Anotace práce Diplomová práce se týká samostatně stojící víceúčelové sportovní haly se 

zázemím pro sportovce a diváky a k ní přidružené sportovní a regenerační 
centrum. Objekt je situován do městské části Brno Bohunice. Navržená 
stavba je rozdělena na jednopodlažní víceúčelovou sportovní halu a 
přístavbu o dvou nadzemních podlažích a částečným třetím nadzemním 
podlažím nad vstupní částí do objektu. Půdorysný tvar objektu tvoří 
obdélník se zapuštěnou vstupní částí. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
kombinovaný stěnový a sloupový systém. Hlavní víceúčelová hala je 
zastřešena pomocí obloukových vazníků z lepeného lamelového dřeva, 
které jsou podporovány ocelovými sloupy, opláštěnými sendvičovými 
panely. Svislá nosná konstrukce přidruženého objektu je tvořena z 
keramických tvárnic. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří předpjaté 
stropní panely. Stavba je založena na plošných základech. Objekt je řešen 
bezbariérově pro sportovce i diváky. 



Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The master‘s thesis concerns about the freestanding multipurpose sport hall 
with a base for sportsmen and spectators and its associated sport and 
regeneration centre. The object is situated in a city district Brno Bohunice. 
The designed building is divided into a single storey multipurpose sport 
hall and an outbuilding with two above-ground floors and a partial third 
floor above the entrance part of the building. Object’s plan shape forms a 
rectangle with recessed entrance part. The load-bearing structure consists 
of a combined column and wall construction system. The main 
multipurpose hall is roofed with arched glulam laminated trusses, which 
are supported by steel columns covered by sandwich panels. The 
outbuilding’s vertical load-bearing structure is formed by clay blocks. The 
horizontal load-bearing structure is formed by prestressed concrete floor 
slab. The building is based on shallow foundations. The object is designed 
to be barrier-free for sportsmen and visitors as well. 

Klíčová slova Víceúčelová sportovní hala, sloupový nosný systém, stěnový nosný 
systém, plnostěnný lepený lamelový vazník, předpjaté stropní panely, 
jednoplášťová plochá střecha, sendvičový panel, tribuna, plošné základy. 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Multipurpose sports hall, column structural system, wall construction 
system, glulam laminated truss, prestressed concrete floor slab, warm flat 
roof, sandwich panel, grandstand, shallow foundations. 
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