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Abstrakt 

Diplomová práce Sportovní centrum je zpracována na úrovni projektové dokumentace. 

Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinném pozemku v Lipníku nad Bečvou. Má 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena na základových pasech. Nosné 

zdivo je ze systému Porotherm, stropní konstrukce z panelů Spiroll a PZD. Střecha je 

navržena jako jednoplášťová plochá. V objektu se nachází squash, taneční sál, posilovna, 

spinning, masáže, snack bar a bowling se dvěma dráhami. U objektu je navrženo 

parkoviště. 

Klíčová slova 

Sportovní centrum, squash, posilovna, taneční sál, spinning, masáže, snack bar, bowling, 

dvě nadzemní podlaží, podsklepená stavba, zděná konstrukce, jednoplášťová plochá 

střecha 

 

Abstract 

Diploma thesis „Sport centre“ is made as a project documentation. The designed building 

structure is detached on a plane terrain in Lipník nad Bečvou. It has two floors and a 

basement. This building construction is based on the footings. The load-bearing walls are 

bricked up by Porotherm blocks. The ceilings are made up of panels Spiroll and PZD. The 

roof construction is designed as a single-flat. In building is squash, dance hall, gym, 

spinning, massages, snack bar and bowling with two lanes. Car park is next to the building. 

Keywords 

Sport centre, squash, gym, dence hall, spinning, massages, snack bar, bowling, two floors, 

basement, brick building, single-flat roof 
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Úvod 
 
Náplní diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro novostavbu sportovního 

centra v Lipníku nad Bečvou. Objekt je určen k volnočasovému využití a relaxaci obyvatel 

města a blízkého okolí. Bude rozdělen na provozní celky. 

 

Cílem práce bylo vyřešit dispozice pro daný účel budovy, návrh vhodného konstrukčního 

systému a vypracování výkresové dokumentace, včetně textové části a příloh dle pokynů 

vedoucího práce. 

 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části. Složka A Hlavní textová část diplomové 

práce, složka B Přípravné a studijní práce, složka C Situační výkresy, složka D.1.1 

Architektonicko-stavební řešení, složka D.1.2 Výpočty a výpisy, složka D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení, složka D.1.4 Stavební fyzika, složka D.1.5 Specializace z betonových 

konstrukcí. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:   Sportovní centrum 

Místo stavby:   Osecká 38, Lipník nad Bečvou 

Katastrální území:  Lipník nad Bečvou 

Parcelní číslo:    3990, 3991/1, 3991/2, 4170 

Majetkové poměry: Aleš Pospíšil, Jungmannova 46, 751 31 Lipník nad 

Bečvou 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Aleš Pospíšil, Jungmannova 46, 751 31 Lipník nad 

Bečvou 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Bc. Tereza Švačková, Veselíčko 221, 751 25 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena 

 

Stavba byla povolena na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Lipníku nad 

Bečvou, okres Přerov. Je nutné, aby objekt zůstal navržen dle projektové 

dokumentace, která byla stavebnímu úřadu předložena. 

 

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 

zlepšení standardů občanské vybavenosti obyvatel města. Obsah dokumentace 

byl v souladu s vyhláškou č. 62/2013. 
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c) Další podklady 
 

Podklady pro vyhotovení prováděcí dokumentace: 

- Studie 

- Dokumentace pro stavební povolení 

- Rozmístění inženýrských sítí 

- Územně plánovací podklady poskytnuté stavebním úřadem 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 

Řešené území je situováno na parcelách č. 3990, 3991/1, 3991/2 a 4170. 

Pozemek s projektovaným objektem je ve vlastnickém právu investora. 

Pozemek je na rovinném terénu v zastavěném území. Z jižní i severní strany 

přiléhá k pozemku místní komunikace. 

 

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 ani o památkovou zónu. Stavba neleží v záplavovém 
území. 
 

c) Údaje o odtokových poměrech 
 

Dešťové vody ze střech objektu a z přilehlého parkoviště budou svedeny přes 

revizní šachty do hlavního kanalizačního řadu v přilehlé komunikaci. Revizní 

šachty budou umístěny na pozemku investora. Vody z ostatních zpevněných 

ploch budou svedeny na terén. 

 

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. 
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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. Lipník nad 

Bečvou dle územního plánu města. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou 

zohledněny a zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými 

dotčenými orgány. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Na pozemku nebudou realizovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 

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 
 

235 Zastavěná plocha a nádvoří 

341 Zastavěná plocha a nádvoří 

2633/9 Ostatní plocha  

2642/1 Ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o novostavbu sportovního centra. 
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b) Účel užívání stavby 
 

Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel 

města a přilehlého okolí. V objektu se nachází tři squashové kurty, posilovna, 

taneční sál, spinning, masáže a také bar a dvě bowlingové dráhy. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

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 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb.  

O technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na bezbariérové užíváni staveb. Dále je v souladu  

s vyhláškou č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany 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    1 239,11 m2 

Obestavěný prostor   12 892,1 m3 

Užitná plocha    1 246,5 m2 

Plocha pozemku    5 927,47 m2    

  

Počet zaměstnanců   14 
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Maximální kapacity návštěvníků  130/hodinu 

 

Počet parkovacích míst   55 

 

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.) 

 

Potřeby a spotřeby hmot budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu stavby, 

který bude zpracovávat realizační firma, popřípadě soukromý rozpočtář. Tyto 

potřeby energií a spotřeby hmot budou stanoveny z projektové dokumentace 

pro provádění stavby.  

Při provozu objektu vznikají odpady. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce  

č. 381/2001 podle přílohy č. 1: Skupiny katalogu odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

 

Odpady budou ukládány do kontejnerů na pozemku investora.  

Dešťové vody ze střech objektu a z přilehlého parkoviště budou svedeny přes 

revizní šachty do hlavního kanalizačního řadu v přilehlé komunikaci. Revizní 

šachty budou umístěny na pozemku investora. Vody z ostatních zpevněných 

ploch budou svedeny na terén. 

 

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

 

Stavba bude zahájena v dubnu 2015, ukončena v listopadu 2016. 

 

k) Orientační náklady stavby 
 
Dle cenového ukazatele pro rok 2014 lze stanovit cenu 1 m3 obestavěného 

prostoru na 6300 Kč/m3.  

 

Orientační náklady:  81 220 000 Kč bez DPH 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 
SO 01 Sportovní centrum 

SO 02 Parkoviště a komunikační plochy 

 
V suterénu na východní straně objektu se nachází technická místnost a 
vzduchotechnika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Veselíčku dne 30. 12. 2014   Vypracovala: Bc. Tereza Švačková  
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Řešený pozemek je tvořen parcelami 3990, 3991/1, 3991/2 a 4170 v k.ú. Lipník nad 

Bečvou. Okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. V blízkosti se nachází budovy 

občanské vybavenosti podobného charakteru jako zamýšlená stavba. Pozemek je 

rovinný, přístupný ze severní (ulice Hrnčířská) i jižní strany (ulice Osecká) místními 

komunikacemi. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Na pozemku byl proveden průzkum a měření radonu. Byl zjištěn nízký radonový 

index. Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Byly zjištěny 

zkušenosti okolních stavebníků. Při zakládání stavby bude základová spára posouzena 

geologem. Stavebně historický průzkum nebylo nutné provádět. Byla provedena 

technická obhlídka staveniště. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Objekt není navržen v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, nachází se 

v zástavbě bytových a rodinných domů. Stavba svým provozem nebude negativně 

ovlivňovat tuto oblast. 

 

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

Stavba se dle stavebního úřadu Lipník nad Bečvou nenachází v záplavovém ani 

poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 

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 
 

Na pozemku se nenachází žádná dřevnatá zeleň, která by musela být kácena, či jinak 

strojně zpracována. Nachází se zde pouze náletové křoviny a travnatý povrch, který 

bude spolu s vrstvou ornice odstraněn strojovou technikou. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 

Pozemek neplní funkci lesa, tudíž na něj nejsou kladeny požadavky na maximální 

zábory zemědělského půdního fondu. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Dopravní infrastruktura 

Příjezd na pozemek je řešen nově vybudovanými sjezdy s asfaltovým povrchem 

z místních přilehlých komunikací, které jsou propojeny a tvoří tak přístup 

k jednotlivým parkovacím stáním na pozemku. Dále se zde nachází chodníky ze 

zámkové dlažby, které umožňují přístup do objektu z veřejných komunikací a 

z parkoviště. 

 

Technická infrastruktura 

Veřejná technická infrastruktura je vedena z jižní i severní strany objektu. Stavba 

využívá napojení na obě tyto infrastruktury. 

Napojení na vodovodní řad je řešeno vodovodními přípojkami z PE potrubí 

s vodoměry umístěnými ve vodoměrné šachtě na okrajích pozemku. 

Odpadní i dešťové vody z objektu budou svedeny plastovým potrubím do jednotné 

kanalizace přes revizní šachty umístěnými na pozemku investora. Dešťová voda 

svedená z parkoviště je vedena přes odlučovač ropných látek do revizní šachty a dále 

do kanalizačního řadu. Kanalizace a vodovody povolily svod dešťových vod do 

jednotné kanalizace. 

Napojení na veřejný plynovod pomocí přípojky k HUP umístěnému na severní hranici 

pozemku. 

Elektroměrná skříň a hlavní uzávěr plynu budou zabudovány na hranici pozemku ve 

zděném pilíři. 

Podrobné řešení viz Koordinační situace. 

 

 



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

Žádné věcné a časové vazby nejsou v době zpracování PD známy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel 

města a přilehlého okolí. V objektu se nachází tři squashové kurty, posilovna, taneční 

sál, masáže a také bar a dvě bowlingové dráhy. 

Zastavěná plocha objektu činí 1 239,11 m2. Parkoviště pro osobní automobily skupiny 

a1 obsahuje 55 parkovacích stání včetně 4 parkovacích míst pro osoby s omezenou 

schopnostní pohybu a zaujímá plochu 1 267,25 m2. V objektu je 14 zaměstnanců a 

maximální kapacita návštěvníků činí 130 osob/hodinu. 

 

Obestavěný prostor   12 892,1 m3 

Užitná plocha    1 246,5 m2 

Plocha pozemku    5 927,47 m2 

Veškeré zpevněné plochy   2 039,05 m2 

Zatravněná plocha   2 649,31 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Budova urbanisticky zapadá do řešeného území.  

Stavba se nachází ve středu pozemku. Hlavní vstup je ze strany jižní (ulice Osecká) a 

vedlejší ze strany severní (ulice Hrnčířská). Dále je možné do objektu vstoupit pomocí 

rampy vedené podél východní obvodové stěny stavby do suterénu.  Na východní 

straně je navrženo parkoviště s 55 místy pro osobní automobily a na jižní straně je 

prostor na stání pro kola. Na severní hranici pozemku se nachází zpevněná plocha pro 

uložení komunálního odpadu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Jedná se o objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova je 

navržena ze zděného systému Porotherm doplněného monolitickými průvlaky a 

sloupy. Střecha je jednoplášťová plochá, nad 1.NP upravena jako terasa. Objekt je 



mírně členitého kvádrového tvaru s přilehlým samostatně stojícím částečně 

otevřeným vedlejším schodištěm, navrženým jako ocelová konstrukce. Z čelní strany 

je opláštěno prosklenou fasádou a z bočních stran skleněným zábradlím. Na jižní 

straně přiléhá k objektu terasa ze zámkové dlažby, která náleží k snack baru 

nacházejícím se v 1.NP objektu. Terasa je částečně kryta střešní terasou v 2.NP. 

Fasáda má dvě barvy. Primární barva je světle šedá, doplňková světle zelená. Výplně 

otvorů jsou barvy tmavě šedé. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

V objektu se nachází prostory pro sport a relaxaci, prostory stravovací a dále prostory 

pro provoz budovy.  

Bar s bowlingem se nachází 1.NP. K baru je situována terasa, která je částečně kryta 

střešní terasou v 2.NP. 

V přízemí se také nachází tři squashové kurty. V 2. NP je navržena posilovna, taneční 

sál a spinning a v 1.S masážní prostory. V Každém podlaží budou šatny a hygienická 

zařízení pro návštěvníky a také denní místnosti, šatny a hygienické prostory pro 

zaměstnance. 

V 1.NP je projektován office s kanceláří a v suterénu technická místnost, dílna a 

vzduchotechnika pro provoz budovy. 

 

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. 

Parkovací plocha pro ZTP je umístěna na parkovišti. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Návrhem objektu je maximálně přihlíženo k bezpečnosti osob při budoucím užívání 

stavby. Vhodným konstrukčním řešením bylo eliminováno riziko úrazu při užívání 

stavby. Stavba byla projektovaná dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 

 

 

 

 



B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) Stavební řešení 
 

Jedná se o objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova je 

mírně členitého, téměř kvádrového tvaru s jednoplášťovou plochou střechou, nad 

1.NP upravenou jako terasa. K budově ze severní strany přiléhá samostatně stojící 

částečně otevřené vedlejší schodiště, navržené jako ocelová konstrukce. Součástí 

objektu je rampa vedoucí podél východní obvodové stěny do suterénu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Objekt je zděný z cihelných tvárnic Porotherm, doplněných o monolitické průvlaky a 

sloupy. Je založen na základových betonových pasech. Stropy jsou navrženy ze 

stropních dutinových panelů. Pro větší rozpětí a větší zatížení byly navrženy předpjaté 

stropní panely Spiroll tl. 250 mm a nad squashovými kurty nad 2.NP tl. 320 mm. 

V prostorech s menším rozpětím i zatížením byly navrženy PZD stropní dutinové 

panely tl. 250 mm. Střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová se spádovou vrstvou 

z tepelně izolačních spádových klínů a hydroizolace z asfaltových pásů. Stříška nad 

vedlejším schodištěm je celá ve sklonu. Celý objekt je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s pěnovým polystyrenem Isover EPS F tl. 160 mm, 

suterénní zdivo ve styku se zeminou a zdivo do výšky 300 mm nad terénem je 

chráněno tepelnou izolací Isover EPS Perimetr. Překlady a příčky tl. 150 mm jsou 

řešeny prvky systému Porotherm.  Instalační šachty a předstěny budou ze 

sádrokartonových příček Rigips tl. 75 mm a 100 mm, podhledy budou také 

sádrokartonové Rigips. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Objekt musí být před realizací posouzen statikem, který zaručí mechanickou odolnost 

a stabilitu navržených konstrukcí. V rámci projektu byl vypracován posudek na 

železobetonový průvlak u squashe, viz Specializace z betonových konstrukcí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 
 

Stávající inženýrské sítě i nově navržené přípojky jsou zakresleny v Koordinační 

situaci. Přípojky jsou provedeny z ulice Osecká i z ulice Hrnčířská. 

 



Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou novými vodovodními přípojkami z veřejných 

řadů situovaných na ulici Osecká a Hrnčířská. Přípojky budou z řadu přivedeny do 

vodoměrných šachet, jež jsou umístěny na pozemku objektu. 

 

Kanalizace 

Splaškové vody budou svedeny novými kanalizačními přípojkami do stávajících 

kanalizačních řadů v obou ulicích. Dešťové vody budou svedeny taktéž do 

kanalizačních řadů. Kanalizace a vodovody povolily svod dešťových vod do jednotné 

kanalizace. Dešťová voda z parkoviště bude svedena přes odlučovač ropných látek. 

 

Elektroinstalace 

Objekt bude napojen na stávající rozvod VN elektrické energie. Bude zřízena 

podzemní přípojka, která povede do elektroměrné skříně na severní hranici pozemku. 

Dále povede do technické místnosti, kde bude umístěn hlavní rozvaděč. 

 

Větrání 

Větrání v objektu je zajištěno vzduchotechnikou. VZT místnost se nachází v suterénu. 

Zde bude VZT jednotka zajišťující větrání pro většinu prostorů objektu. Dále budou 

v objektu (např. ve skladech) menší vzduchotechnické jednotky zajišťující větrání pro 

ostatní prostory. 

 

Vytápění 

Vytápění objektu bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti 

v 1.S. Odtud povedou rozvody do celé budovy. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

Seznam technických zařízení: 

- Plynový kotel 

- Zásobník teplé vody 

- Průtokový ohřívač 

- Teplovodní rozvody vytápění včetně otopných těles 

- Rozvody elektroinstalací, včetně potrubí a armatur 

- Požárně bezpečnostní zařízení stavby četně vnitřních hydrantů a rozvodů vody 

- Veškeré části vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky a rozvodů 

- Běžné zařizovací předměty (WC, umyvadla, sprchy, pisoáry, výlevky) 



B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Požárně bezpečnostní 

řešení. 

Z požárního hlediska je konstrukční systém navržen jako DP1 (nehořlavý).  Požární 

výška objektu je 3,975 m. Objekt je rozdělen na dvě CHÚC A a na dalších 8 požárních 

úseků zatříděných do II. a III. SPB. Navržené konstrukce vyhoví normovým 

požadavkům pro uvedený stupeň požární bezpečnosti. Požárně nebezpečný prostor 

nezasahuje na žádné straně fasády mimo pozemek či na sousední stavbu. 

V objektu bude umístěn 3x PHP 183 B a 10x PHP 34 A. Vnitřní odběrná místa budou 

zřízena v PÚ N1.03/N2, N1.04 a N1.05. Navržen hadicový systém s tvarově stálou 

hadicí s DN 19 mm. CHÚC bude vybavena nouzovým osvětlením funkčním i v době 

požáru po dobu minimálně 15 minut. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Stavební fyzika – základní 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavků závazné 

tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt stanovuje část 

normy ČSN 730540-2. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce fRsi ≥ fRsi,N 

Součinitel prostupu tepla    U ≤ UN 

Pokles dotykové teploty podlahy   Δθ10 ≤ Δθ10,N 

Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc ≤ Mc,N 

Roční bilance kondenzace a vypařování vodní  

páry uvnitř konstrukce    Mc ≤ Mev 

Tepelná stabilita místnosti v letním období  θai,max ≤ θai,max,N 

Tepelná stabilita místnosti v zimním období  Δθv(t) ≤ Δθv,N(t) 

Šíření vzduchu konstrukcí a budovou  n50 ≤ n50,N 

Lineární činitel prostupu tepla   Ψ ≤ ΨN 

Průměrný součinitel prostupu tepla   Uem ≤ Uem,N 

 

Z posouzení a vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební fyziky bylo prokázáno, že 

všechny konstrukce jsou bezpečné a splňují normové požadavky.  

 



b) Energetická náročnost stavby 

 

Výpočtem byla stanovena celková měrná tepelná ztráta prostupem 24.463 kW, 

celkové tepelné ztráty objektu 99.575 kW. Přibližná měrná potřeba tepla na vytápění 

je 10.00 kWh/m3,rok. Pro navrhovanou stavbu byl vypracován Energetický štítek 

obálky budovy. Objekt spadá do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy B – 

úsporná. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
 

V návrhu stavby se nepředpokládá využití alternativních zdrojů energie. 

 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

 

Větrání 

Větrání v objektu je zajištěno vzduchotechnikou. VZT místnost se nachází v suterénu. 

Zde bude VZT jednotka zajišťující větrání pro většinu prostorů objektu. Dále budou 

v objektu (např. ve skladech) menší vzduchotechnické jednotky zajišťující větrání pro 

ostatní prostory. 

 

Vytápění 

Vytápění objektu bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti 

v 1.S. Odtud povedou rozvody do celé budovy. 

 

Osvětlení 

Stavba musí splňovat požadavky denní osvětlenosti. Výpočet pro Office a Kancelář se 

nachází v samostatné příloze Stavební fyzika. Požadavky pro Office byly splněny. 

Kancelář bude řešena jako funkčně vymezený prostor, vymezen izolinií činitele denní 

osvětlenosti 1,5%, kdy požadavky taktéž vyhoví. 

 

 

 



Zásobování vodou 

Voda bude připojena z místního veřejného vodovodu, který je veden přilehlými 

místními komunikacemi. V objektu jsou navrženy vnitřní hydranty pro umožnění 

vnitřního požárního zásahu, které budou napojeny na veřejný vodovod a budou pod 

stálým tlakem. Venkovní hydrant se nachází ve vzdálenosti 31 m od budovy. 

 

Odpady 

Při provozu objektu vznikají odpady. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 

podle přílohy č. 1 – Skupiny katalogu odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

Odpady budou ukládány do kontejnerů na pozemku investora. 

 

Vibrace 

Stavba svým charakterem nebude způsobovat vibrace v okolním prostředí. 

 

Hluk 

Stavba svým charakterem nebude způsobovat hluk v okolním prostředí. 

 

Prašnost 

Stavba svým charakterem nebude způsobovat prašnost v okolním prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Byl zjištěn nízký radonový index. Opatření proti pronikání radonu je pomocí 

konstrukce kontaktního podlaží, která je navržena jako konstrukce 2. kategorie 

těsnosti. Navržena je betonová podkladní deska tl. 150 mm vyztužená KARI sítí. Beton 

je z jedné strany opatřený natavenou povlakovou hydroizolací z asfaltového pásu s 

nosnou vložkou ze 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 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. 

 

e) Protipovodňová opatření 
 

Stavba se dle údajů stavebního úřadu nenachází v záplavovém území. Tudíž není 

potřeba žádných protipovodňových opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 

Stavba je napojena na veřejnou infrastrukturu přípojkami. 

 

Vodovodní 

Na vodovodní řad bude stavba napojena pod místními komunikacemi, 
které vedou okolo objektu (ulice Osecká a Hrnčířská). Přípojky budou z řadu 

přivedeny do vodoměrných šachet, jež jsou umístěny na pozemku objektu. 

 

Kanalizační 

Na veřejnou splaškovou kanalizaci se stavba napojuje pod místními komunikacemi, 
které vedou okolo objektu (ulice Osecká a Hrnčířská). 

 

Plynovodní 

Připojení na plynovodní potrubí je pod komunikací ulice Hrnčířské. HUP je na hranici 

pozemku. 



Elektrická 

Objekt bude napojen na stávající rozvod VN elektrické energie pod komunikací ulice 

Hrnčířská. Bude zřízena podzemní přípojka, která povede do elektroměrné skříně na 

severní hranici pozemku. Dále povede do technické místnosti, kde bude umístěn 

hlavní rozvaděč. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity budou stanoveny až při přesném výpočtu 

potřeby energií specializovaným pracovníkem. Délky jsou přizpůsobeny poloze 

objektu a poloze inženýrských sítí: 

 Voda  29 m (ul. Hrnčířská), 26 m (ul. Osecká) 

 Kanalizace 22 m (ul. Hrnčířská), 27 m (ul. Osecká) 

Elektřina 22 m 

 Plyn  24 m 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 
 

Příjezd na pozemek je řešen nově vybudovanými sjezdy s asfaltovým povrchem 

z místních přilehlých komunikací, které jsou propojeny a tvoří tak přístup 

k jednotlivým parkovacím stáním na pozemku. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Z jižní strany parcely se nachází dopravní infrastruktura – sběrná komunikace funkční 

třídy B1, ze strany severní pak zklidněná komunikace funkční třídy C3. 

 

c) Doprava v klidu 
 

Na pozemku je navrženo parkoviště pro osobní automobily návštěvníků areálu. Je zde 

55 stání, včetně 4 stání pro osoby ZTP. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Byly navrženy pěší chodníky ze zámkové dlažby, které umožňují přístup do objektu a 

k parkovišti z místních komunikací, podél nichž jsou stávající pěší chodníky. 

 



B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 
 

Stavební pozemek se nachází na rovinném terénu, tudíž není zapotřebí velkých 

terénních úprav. 

 

b) Použité vegetační prvky 
 

Na osázení zahrady budou použity rostliny vhodného druhu a velikosti viz Koordinační 

situace. Volné plochy pozemku budou zatravněny. 

 

c) Biotechnická opatření 
 

Nejsou navržena žádná biotechnická zařízení. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Během výstavby bude mít stavba negativní vliv hlučnosti na okolní prostředí. 

Ovzduší ovšem nebude výrazně zhoršovat kvalitu ovzduší. Práce na stavbě budou 

probíhat pouze v pracovní době realizační firmy a hygienické limity nebudou 

překročeny. 

 
Hluk 

Objekt svým charakterem nebude vykazovat při užívání hlučnost. 

 

Odpady 

Při provozu objektu vznikají odpady. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 
podle přílohy č. 1: Skupiny katalogu odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

Odpady budou ukládány do kontejnerů na pozemku investora. 

 

 

 



Voda 

Dešťové vody ze střech objektu a z přilehlého parkoviště budou svedeny přes revizní 

šachty do hlavního kanalizačního řadu v přilehlé komunikaci. Revizní šachty budou 

umístěny na pozemku investora. Dešťová voda z parkoviště bude vedena přes 

odlučovač ropných látek. Vody z ostatních zpevněných ploch budou svedeny na 

terén. 

  

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 
EIA 

 

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 stanoveny žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
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 
 

Potřeby a spotřeby hmot budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu stavby, který 

bude zpracovávat realizační firma, popřípadě soukromý rozpočtář. Tyto potřeby 

energií a spotřeby hmot budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádění 

stavby. 

 
b) Odvodnění staveniště 
 

Odvodnění staveniště bude řešeno příčným liniovým odvodňovacím žlabem 

s napojením na plánovanou kanalizaci. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu z místní komunikace, která vede 

kolem parcely ze dvou stran. Staveniště bude průjezdné. Povrch bude zpevněný 

násypem z hrubého kameniva frakce min. 45/50. 

Technická infrastruktura bude zajištěna staveništními přípojkami z vodovodního řádu 

a z elektrické sítě. Přípojka elektřiny bude zřízena ze sítě a umístěna na hranici 

pozemku investora. Vodovodní přípojka bude zřízena v místě budoucí přípojky. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především hluk a 

zvýšená prašnost ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení 

č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 

vládního nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i 

stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční 

provoz. Prašnost bude minimalizována 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 bylo zabráněno vstupu 

nepovolaných osob. Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

 

 



f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Pro staveniště je určena plocha na pozemku investora. Veřejné plochy nebude 

potřeba využívat. Rozsah, rozmístění prostorů pro skladování materiálů a ploch pro 

veškeré potřeby pracovníků bude dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

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 tříděny, 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. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 

V místě stavby bude zřízena 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 výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních 

vod. Odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků 
dodavatelských firem při provádění stavebních prací. Všichni pracovníci musí být 
řádně proškoleni a poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat 
ochranné pomůcky. Během provádění stavebních prací musí být dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 



pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za 
bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, tudíž není zapotřebí provádět úpravy 

pro jejich bezbariérovost. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

U vjezdu na staveniště bude dočasně umístěno jednoduché dopravní značení 

upozorňující na probíhající práce na staveništi a upozorňující na výjezd vozidel ze 

staveniště. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Provoz budovy začne až po kompletním dokončení stavby. Opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě bude vycházet z právě prováděných prací.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Předpokládaný postup výstavby: 

- stržení ornice v rozsahu výstavby 

- hrubé terénní úpravy 

- přípojné body na stávající inženýrské sítě 

- hrubá stavba 

- vnitřní instalace a přípojky 

- úpravy povrchů 

- terénní úpravy 

- zpevněné plochy 

- vegetační úpravy 

 

 

Ve Veselíčku dne 30. 12. 2014   Vypracovala: Bc. Tereza Švačková 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Předmětem návrhu je novostavba sportovního centra, za účelem zvýšení standardu 

relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města a blízkého okolí. V objektu se nachází 

tři squashové kurty, posilovna, taneční sál, spinning, masáže a také snack bar a dvě 

bowlingové dráhy. 

 

Zastavěná plocha    1 239,11 m2 

Obestavěný prostor   12 892,1 m3 

Užitná plocha    1 246,5 m2 

Plocha pozemku    5 927,47 m2    

  

Počet zaměstnanců   14 

Maximální kapacity návštěvníků  130/hodinu 

 

Počet parkovacích míst   55 

 

 Objekt je rozdělen na 4 funkční části: 

Prostory pro sport a relaxaci: masáže, 3x squash, posilovna, taneční sál, spinning, šatny 

hygienické zázemí, sklady 

 

Prostory pro občerstvení: snack bar, bowling (2 dráhy), přípravna, hygienické zázemí, 

sklad 

 

Část provozního zázemí (1.S): technická místnost, vzduchotechnika, sklady, dílna, šatna 

personálu, hygienické zázemí personálu 

 

Část provozního zázemí: kancelář, office, recepce, denní místnosti, šatny personálu, 

hygienické zázemí personálu, sklady 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční 

řešení, bezbariérové užívání stavby 

 
Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova je 

navržena ze zděného systému Porotherm, doplněného monolitickými průvlaky a 

sloupy. Střecha je jednoplášťová plochá, nad 1.NP upravena jako terasa. Objekt je 

mírně členitého kvádrového tvaru, s přilehlým samostatně stojícím částečně 

otevřeným vedlejším schodištěm, navrženým jako ocelová konstrukce. Z čelní strany 

je opláštěno prosklenou fasádou a z bočních stran skleněným zábradlím. Na jižní 



straně přiléhá k objektu terasa ze zámkové dlažby, která náleží k snack baru, 

nacházejícím se v 1.NP objektu. Terasa je částečně kryta střešní terasou v 2.NP. 

Fasáda má dvě barevná provedení. Primární barva je světle šedá, doplňková světle 

zelená. Soklová oblast zdiva je opatřena mozaikovou omítkou světle šedé barvy. 

Výplně otvorů jsou tmavě šedé. 

Jednotlivá patra jsou propojena tříramenným schodištěm, výtahem a také vedlejším 

samostatně stojícím schodištěm. Stavba je dle vyhlášky č. 398/2009 řešena 

v požadovaných částech přístupných veřejnosti jako bezbariérová. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace je bezbariérově řešen hlavní vstup, odkud 

je možný přístup do všech částí objektu pomocí bezbariérově řešených chodeb nebo 

výtahem. Komunikace jsou řešeny s maximálním výškovým rozdílem 20 mm. Všechny 

dveře do společných a veřejných prostor jsou o min. průchozí šířce 800 mm a jsou 

vybaveny madly. Prosklené dveře jsou ve výšce 800 mm a 1400 mm opatřeny 

kontrastními pruhy šířky 50 mm. Šatny jsou řešeny jako bezbariérové, WC a sprchový 

kout jsou řešeny s madly, sprcha se sedátkem.  

Bezbariérově jsou řešena 4 parkovací stání v blízkosti objektu. Přístup k budově i 

k parkovišti je taktéž řešen bezbariérově pomocí chodníků ze zámkové dlažby. Při 

dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní a varovné prvky (např. 

prvky varovných pásů, snížený obrubník apod.). 

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

V objektu se nachází prostory pro sport a relaxaci, prostory stravovací a dále prostory 

pro provoz budovy.  

Bar s bowlingem se nachází 1.NP. K baru je situována terasa, která je částečně kryta 

střešní terasou v 2.NP. Dále k baru přísluší hygienické zázemí. 

V přízemí se také nachází tři squashové kurty. V 2. NP je navržena posilovna, taneční 

sál a spinning a v 1.S masáže. V Každém podlaží budou šatny a hygienická zázemí pro 

návštěvníky a také denní místnosti, šatny a hygienické prostory pro zaměstnance. 

V 1.NP jsou projektovány office s recepcí a kancelář. V suterénu pak technická 

místnost, dílna, vzduchotechnika a sklady pro provoz budovy. 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

 

a) Zemní a výkopové práce 
 

Na pozemku bude provedeno odstranění ornice na předepsaném místě do hloubky 

150 mm. Sejmutí ornice bude provedeno strojně. Ornice a část zeminy bude uložena 

na deponii na pozemku pro další použití. Zbylá zemina bude odvezena. Bude 

provedeno hloubení stavební jámy a hloubení stavebních rýh dle výkresové 

dokumentace (strojně s ručním začištěním). Dále se strojně provedou výkopy pod 

zpevněnými plochami a výkopy pro inženýrské sítě. Po dokončení stavby budou 

provedeny terénní dokončující úpravy pozemku pomocí uložené zeminy. 

 

b) Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém bylo stanoveno, že objekt 

bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy 16/20. Návrh rozměrů 

základů dle zatížení je přiložen v projektové dokumentaci. Únosnost zeminy je  

200 kPa. Základové pasy budou navrženy pod všemi nosnými zdmi, schodišti, 

výtahovou šachtou a pod opěrnou zdí. Základy samostatně stojícího schodiště budou 

dilatovány od základů budovy spárou tl. 30 mm vyplněnou tepelnou izolací. 

Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky (min. hloubka je 1045 mm pod 

terénem). Na základové pasy se vytvoří betonová základová deska tl. 150 mm 

vyztužena kari sítí, opět z betonu třídy 16/20. V základových konstrukcích budou 

provedeny prostupy pro vedení vody a kanalizace. 

Byl zjištěn nízký radonový index. Opatření proti pronikání radonu je pomocí 

konstrukce 2. kategorie těsnosti. Beton je z jedné strany opatřený natavenou 

povlakovou hydroizolací z asfaltového SBS modifikovaného pásu Glastek 40 special 

mineral tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 

 

c) Svislé nosné konstrukce 
 

Nosné zdivo bude provedeno z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D na 

vápenocementovou maltu, doplněných o sloupy 300x300 mm. Výška zdiva je 3750 

mm. Samostatně stojící schodiště je navrženo jako ocelová konstrukce 

z tenkostěnných čtvercových profilů 120x120x6,3 mm tvořící sloupy i průvlaky. V 1.S 

jsou sloupy doplněny o opěrné zdivo tl. 300 mm ze ztraceného bednění Presbeton ZB 

25-30 prolévaného betonem C16/20, které je dále vedeno podél rampy.  

 

 



d) Vodorovné nosné konstrukce 
 

Stropní konstrukce jsou dvojího typu. Nad prostory s větším rozpětím a u prostorů 

s větším užitným zatížením je navržena stropní konstrukce z předpjatých dutinových 

panelů Spiroll tl. 250 mm, nad squashovými kurty budou panely pro větší rozpětí tl. 

320 mm. V ostatních případech budou z důvodů cenové úspory a malých rozpětí 

provedeny ŽB dutinové PZD panely tl. 250 mm. Přesné rozmístění panelů viz výkresy 

Skladba prvků stropní konstrukce. V úrovni stropní konstrukce budou provedeny ŽB 

ztužující věnce o výšce 250 mm nebo 320 mm, které budou z důvodu jejich menších 

rozměrů a tudíž umístění menšího množství výztuže, doplněny o zálivkovou výztuž 

vloženou do spár mezi panely. Její počet a rozmístění je nutno staticky posoudit. 

Obvodové ŽB věnce jsou doplněny o tepelnou izolaci EPS 100S tl. 50 mm. Panely jsou 

ukládány na 50 mm betonové mazaniny na svislých konstrukcích. Panely tl. 250 mm 

nad 2.NP jsou ukládány na betonové mazanině tl. 120 mm pro vyrovnání výškového 

rozdílu s panely tl. 320 mm. Na stropy se ukládá vyrovnávací vrstva betonové 

mazaniny tl. 50 mm z důvodu rozdílného předepnutí. U střech pak cementový potěr 

tl. 25 mm. 

V objektu jsou také navrženy ŽB monolitické průvlaky o rozměrech 300x500 mm. Pro 

překlady u nosných stěn bude použit 3x Porotherm překlad 7, doplněný o tepelnou 

izolaci tl. 70 mm. Výpis překladů uveden ve výkresech půdorysů. 

 

e) Schodiště 
 

Vnitřní schodiště spojující všechny podlaží je navrženo jako ŽB monolitické. 

Mezipodesty jsou vetknuty do nosného zdiva a schodišťová ramena jsou monoliticky 

propojena výztuží s ŽB monolitickou stropní konstrukcí. Návrh schodiště je přiložen v 

projektové dokumentaci. Pod schodištěm bude zřízen základový pas šířky 460 mm a 

výšky 750 mm. Schodiště je tříramenné, krajní schodišťová ramena mají 10 

schodišťových stupňů, vnitřní rameno 5 schodišťových stupňů o rozměrech 161/310 

mm. Nerezové zábradlí výšky 1,1 m bude kotveno do schodišťových stupňů. Sklon 

schodišťového ramene je 27,45°. 

Vedlejší samostatně stojící schodiště je navrženo jako ocelová konstrukce 

z tenkostěnných čtvercových profilů 120x120x6,3 mm tvořící sloupy i průvlaky. Z čelní 

strany je oplášťeno prosklenou fasádou a z bočních stran skleněným zábradlím. 

Podesty a mezipodesty jsou tvořeny z trapézových plechů vylitých betonem, nášlapná 

vrstva je z keramické dlažby. Schodišťové stupně jsou z pororoštů. Schodiště je 

dvouramenné, nástupní rameno je tvořeno 13 schodišťovými stupni a výstupní 12 

stupni o rozměrech 161/310 mm. Nerezové zábradlí výšky 1,1 m bude kotveno do 

ocelových schodnic tl. 20 mm. Sklon schodišťového ramene je 27,45°. 

Rampa vedoucí podél východní obvodové stěny do suterénu je navržena ze zámkové 

dlažby ve sklonu 7°, se 2 mezipodestami o rozměrech 2000x1800 mm. Schodiště, na 



nějž rampa dále navazuje je ŽB s 9 schodišťovými stupni 161/310 mm, opatřeno 

protiskluznou keramickou dlažbou. 

 

f) Výtah 
 

Pro vertikální dopravu je v zrcadle tříramenného schodiště navržen výtah bez 

strojovny Otis Gen 2 Flex s protiváhou vzadu. Velikost kabiny je 1500x1250 mm. 

Výtahová šachta je prosklená, s bezpečnostním vrstveným sklem Connex tl. 11 mm, 

rám je z ocelových jäkl profilů 60x60x4 mm. Šachta je samonosná, pružně kotvena do 

schodiště. Je ukončena 50 mm pod stropní konstrukcí nad 2.NP pro zajištění 

odvětrání. Dno šachty je 1050 mm pod podlahou 1.S a vyspádováno ve sklonu 0,5 %. 

 

g) Střešní konstrukce 
 

Objekt je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami, jejichž nosnou konstrukci 

tvoří stropní konstrukce s vyrovnávací vrstvou z cementového potěru tl. 25 mm. Nad 

částí snack baru a bowlingu v 1.NP se nachází terasa, jejíž nášlapná vrstva je tvořena 

betonovou dlažbou 400x400x40 mm kladenou na plastové rektifikační terče. Terče 

jsou podloženy netkanou geotextilií Filtek 500. Hydroizolace ve sklonu 2% je tvořena 

dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy. Horní pás Elastek 40 special dekor tl. 

4,4 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože je plnoplošně nataven. Spodní pás 

Glastek 30 sticker plus tl. 3 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny je samolepící. 

Tepelná izolace je z pěnového polystyrenu Isover  EPS 200S tl. 240 mm, spádová 

vrstva z tepelně izolačních spádových klínů Isover EPS 100S min. tl. 20 mm tvořících 

sklon 2%. Parotěsnost je zajištěna SBS modifikovaným asfaltovým pásem Glastek AL 

40 mineral tl. 4 mm s nosnou vložkou z AL fólie. Terasa je chráněna nerezovým 

zábradlím výšky 1,25 m s výplní z bezpečnostního tvrzeného skla Connex tl. 11 mm. 

Terasa je z bočních stran opatřena závětrnými lištami. 

Skladba střešní konstrukce nad 2.NP ve sklonu 3% je totožná se skladbou střešní 

konstrukce nad 1.NP, avšak není pochůzná, tudíž je bez betonové dlažby a plastových 

rektifikačních terčů. Tepelná izolace je Isover EPS 100S tl. 240 mm. Tyto střešní 

konstrukce jsou stabilizovány lepením. Nad střechu vystupuje atika z keramických 

tvarovek Porotherm 24 P+D na vápenocementovou maltu. Atika a prostupy střechou 

budou řádně oplechovány. 

Střešní konstrukce nad vedlejším schodištěm je tvořena jedním SBS modifikovaným 

asfaltovým pásem Elastek 50 Solo tl. 5,2 mm, s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože. Je mechanicky kotvený kotevním šroubem s plastovým teleskopem. Tepelná 

izolace je z minerální plsti. Horní TI je z Isover S tl. 120 mm, spodní Isover T tl. 80 mm. 

Parotěsnost je zajištěna SBS modifikovaným asfaltovým samolepícím pásem DACO 

KSD R tl. 0,4 mm, s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Nosnou vrstvu tvoří trapézový 

plech Dekprofile TR 150/280/0,75 výšky 150 mm, uložený ve sklonu 5% na ocelové 



průvlaky. Skladba střechy je mechanicky kotvena. Z bočních stran bude střecha 

opatřena závětrnými lištami, u obvodového zdiva objektu bude chráněna krycí lištou. 

Odvodnění střechy nad 2.NP je řešeno šesti vnitřními vtoky a doplněno pojistnými 

přepady. Terasa a stříška nad schodištěm je odvodněna podokapními žlaby a 

střešními svody z pozinkovaného plechu. 

Veškeré oplechování bude z pozinkovaného plechu. Ploché střechy budou doplněny o 

pojistné body. Jejich rozmístění je znázorněno ve výkresu Střešní konstrukce. 

 

h) Komín 
 

Navržen třívrstvý komínový systém Schiedel Kerastar Ø 395 mm se šamotovou 

vložkou tl. 12 mm, tepelnou izolací z minerální plsti tl. 60 mm a s nerezovým 

opláštěním tl. 0,4 mm. Vnitřní průřez je 250 mm. Komín je osazený na patní konzole, 

kotvené po max. 4 m výšky do obvodového nosného zdiva na východní straně 

objektu. V technické místnosti je napojen na plynový kotel a ústí 1000 mm nad atiku. 

Komín je ukončen nerezovou krycí hlavou s protidešťovým krytem. 

 

i) Příčky 
 

Příčky tloušťky 150 mm budou zhotoveny z keramických tvarovek Porotherm 14 P+D 

na vápenocementovou maltu. Příčky tvořící instalační šachty a předstěny tl. 100 mm 

budou ze sádrokartonových desek Rigips Glasroc h 12,5 do vlhkých prostor, 

doplněných o minerální izolaci Isover Piano Twin 4 tl. 40 mm. Příčky pro opláštění 

vnitřních dešťových svodů budou tl. 75 mm, taktéž ze sádrokartonových desek Rigips 

Glasroc H 12,5 do vlhkých prostor, doplněných o minerální izolaci Isover Fassil 5 tl. 50 

mm.  

 

j) Tepelná a akustická izolace 
 

Obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Bude použit pěnový polystyren Isover EPS F tl. 160 mm, v soklové oblasti pak Isover 

EPS Perimetr tl. 160 mm. Zdivo ve styku se zeminou bude zatepleno tepelnou izolací 

Isover EPS Perimetr tl. 100 mm. Obvodové ŽB věnce jsou doplněny o tepelnou izolaci 

EPS 100S tl. 50 mm. 

Tepelná izolace střechy nad 1.NP je z pěnového polystyrenu Isover  EPS 200S tl. 240 

mm, spádová vrstva z tepelně izolačních spádových klínů Isover EPS 100S min. tl. 20 

mm tvořících sklon 2%. U střechy nad 2.NP bude tepelná izolace z Isover EPS 100S tl. 

240 mm. Spádové klíny budou ze stejného materiálu o min. tl. 20 mm a budou 

vytvářet sklon 3%. Zateplení stříšky nad schodištěm je z minerální plsti. Horní TI je 

z Isover S tl. 120 mm, spodní Isover T tl. 80 mm. 



 U podlah na terénu je navržena tepelná izolace  Isover EPS 100S tl. 120 mm, u podlah 

mezi podlažími pak akustická izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 60 mm. 

 

k) Hydroizolace 
 

Proti zemní vlhkosti je spodní stavba chráněna bodově natavenými SBS 

modifikovanými asfaltovými pásy Glastek 40 special mineral s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny tl. 4 mm. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad úroveň terénu. 

V hygienických prostorech bude skladba podlahy doplněna také o HI z SBS 

modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral tl. 4 mm.  

Hydroizolace střech nad 1.NP a 2.NP je tvořena dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Horní pás Elastek 40 special dekor tl. 4,4 mm s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože je plnoplošně nataven. Spodní pás Glastek 30 sticker plus tl. 3 

mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny je samolepící. Střešní konstrukce nad 

vedlejším schodištěm je tvořena jedním SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

Elastek 50 Solo tl. 5,2 mm, s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Je mechanicky 

kotvený kotevním šroubem s plastovým teleskopem. 

 

l) Podlahy 
 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle provozu místností. Převážně je tvoří 

keramická dlažba. V šatnách, skladech, úklidových místnostech a v masážích bude 

použito linoleum. V posilově, spinningu a tanečním sále je navržena elastická 

polyuretanová podlaha Conipur HG a v kanceláři a officu dřevěné parkety. Squashové 

kurty jsou opatřeny bukovými palubkami na dřevěném roštu. V technických 

prostorech je použit epoxidový nátěr Sikafloor. Vnější povrchy jsou ze zámkové 

dlažby. 

Roznášecí vrstva je dle tloušťky buď z betonové mazaniny nebo z cementového 

potěru. Izolace u podlah na zemině je tepelná, z pěnového polystyrenu Isover EPS 

100S tl. 120 mm. U podlah mezi podlažími je použita akustická izolace Isover EPS 

Rigifloor 4000 tl. 60 mm. Skladby podlah viz Výpis skladeb. 

 

m) Podhledy 
 

Ve všech místnostech objektu, mimo místnosti S12 a S13, je navržen zavěšený 

sádrokartonový podhled. V prostorech se zvýšenou vlhkostí bude použit podhled 

Rigips 4.11.12 GH – ze sádrokartonových desek Glasrock H 12,5. V ostatních 

prostorech je navržen podhled Rigips 4.11.12 – ze sádrokartonových desek RF 12,5. 

Podhledy jsou složeny ze sádrokartonových desek kotvených rychlošrouby do 

kovových R-CD profilů zavěšených na závěsech Nonius. 

 



n) Povrchové úpravy 
 

Vnější omítka je navržena minerální omítkovina Stomix Betadekor SF. Na ni bude 

nanesena silikonakrylátová barva na omítky Stomix Gamadekor SA a to v provedení 

světle šedé a světle zelené. V soklové oblasti je projektována do výšky 300 mm nad 

terénem akrylátová mozaiková omítka Stomix Alfadekor F barvy sv. šedé. 

Vnitřní povrchy budou opatřeny vápenocementovými omítkami nebo keramickým 

obkladem. U squashe budou stěny obloženy speciálními stěnovými panely pro squash 

a bude použita omítka Squash Armourcoat. 

 

o) Malby a nátěry 
 

Dodavatel předloží stavebníkovi a projektantovi vzorky barev maleb k projednání.  Po 

zvolení vzorků provede v požadovaných prostorech malování stěn. 

Ocelová konstrukce schodiště bude opatřena nátěrem Plamostop P9 tl. 1,88 mm pro 

zvýšení požární odolnosti na R60. 

Veškeré prvky z pozinkovaného plechu budou opatřeny akrylátovým nátěrem 

HOSTAGRUND ZINEX 2v1 S2820 barvy tmavě šedé. 

 

p) Truhlářské výrobky 
 

Navržena dřevěná eorookna firmy Albo, izolační trojskla 4-18-4-18-4 plněna 

argonem, meziskelní rámeček - Planitherm Ultra N - teplý rámeček.  

Uf = 0,78 W. m-2K-1
, Ug = 0,50 W.m-2K-1, g = 0,50, τv = 0,71, Ψg = 0,06 W.m-1.K-1

 

Dále jsou navrženy vstupní dřevěné dveře firmy Albo, masivní vrstvená konstrukce 

s výplní z izolačního trojskla s meziskelním rámečkem Planitherm Ultra - teplý 

rámeček. Uf = 0,80 W. m-2K-1, Ug = 0,50 W.m-2K-1, g = 0,50, τv = 0,71, 

Ψg = 0,06 W.m-1.K-1. Vnitřní dveře jsou klasické dřevěné. Jednokřídlé bez prosklení, 

dvoukřídlé s prosklením. Zárubně budou ocelové. Viz Výpis truhlářských prvků. 

 

q) Zámečnické výrobky 
 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve Výpisu 

zámečnických prvků. 

 

r) Klempířské výrobky 
 

Jednotlivé druhy a specifikace výrobků jsou uvedeny ve Výpisu klempířských prvků. 

Budou provedeny dle klempířských zásad. 

 



s) Prosklené výrobky 
 

Jednotlivé druhy a specifikace výrobků jsou uvedeny ve Výpisu prosklených prvků. 

 

t) Zdravotechnika a ohřev vody 
 

Zdravotechnika není předmětem tohoto projektu. Jako zdroj pro ohřev TUV byl 

navržen plynový kotel umístěný v technické místnosti. Dále byl navržen zásobníkový 

ohřívač TUV RBC 1000 s objemem 1000 l, který bude v technické místnosti napojený 

na plynový kotel. V přípravně snack baru bude instalován průtokový ohřívač Clage 

Cex Elektronic s výkonem 11 až 13,5 kW. 

 

u) Vytápění a větrání 
 

Je navrženo ústřední vytápění s plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. 

Jako otopná tělesa budou použity ocelové deskové radiátory. 

Objekt je větrán vzduchotechnikou. 

 

v) Elektroinstalace 
 

Vnitřní elektrické rozvody, světelné a zásuvkové, jsou napojeny na rozvaděče 

a jsou navrženy kabely pod omítkou ve stěnách a stropech. Uzemnění a hromosvody 

 jsou tvořeny tyčovým hromosvodem. Elektroměrná skříň se nachází na hranici 

pozemku ve zděném pilíři. 

 

w) Technická infrastruktura  
 

Na veřejný řad se napojí přípojky plynu, vody, elektřiny a kanalizace. Vnitřní rozvody 

instalací se pak napojí na nově zbudované přípojky inženýrských sítí. HUP je umístěn 

na hranici pozemku ve zděném pilíři. Veškeré přípojky budou vedeny v ochranné 

trubce. 

 

x) Oplocení 
 

Pozemek je z východní i západní strany oplocen původními plotovými konstrukcemi 

sousedních pozemků. Z jižní a severní strany pozemek oplocen nebude. 

 

 

 



y) Zpevněné plochy 
 

Na parcele je projektováno parkoviště s vjezdy na pozemek. Tyto plochy budou 

opatřeny asfaltovým povrchem. Zbylé zpevněné plochy včetně terasy a rampy 

vedoucí podél východní obvodové stěny objektu do 1.S budou zhotoveny z betonové 

zámkové dlažby. Odvodnění ploch je řešeno navrženým spádem od objektu. Rozsah 

zpevněných ploch viz výkres Koordinační situace. 

 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 

pracovní prostředí 

 

Návrhem objektu je maximálně přihlíženo k bezpečnosti osob při budoucím užívání 

stavby. Vhodným konstrukčním řešením bylo eliminováno riziko úrazu při užívání 

stavby. Stavba byla projektovaná dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána 

zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu. 

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady 

hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

 

Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Stavební fyzika – základní 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

Osvětlení 

Pro osvětlení schodišťového prostoru byly navrženy dva střešní bodové světlíky Allux 

o rozměrech 1200x1200 mm. Horní vrstva – PMMA kopule, čirá, spodní vrstva – 

dutinková PC deska tl. 25 mm. Uw = 1,1 W.m-2.K-1. 

V suterénu jsou z důvodu umístění oken pod úroveň terénu instalovány sklepní 

světlíky Meamax 125-150 400x1350 mm se třemi meziprvky Meamax 125x37x40 mm 

a s integrovaným nástavcem Meamax. 

 

Dále je proti přehřívání vnitřních prostorů navržena stínící technika Climax 

s venkovními žaluziemi. Podomítková schránka je rozměru 160x200 mm a je 

doplněna o tepelnou izolaci PUR tl. 40 mm. Bude kotvena do zdiva kotevními šrouby 

s hmoždinkou. 



D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Součástí projektové dokumentace je samostatná příloha Požárně bezpečnostní 

řešení. 

 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 

o požadované jakosti provedení 

 

Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou certifikaci 

výrobků a práce ve stavebnictví. 

 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a 

zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí 

 

V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradiční technologické postupy bez 

zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 

 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby, dle zaměření stavební připravenosti pro jednotlivé 

prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na místě stavby.  

Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 

 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud 

jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

 

Nejsou požadovány žádné zkoušky nad rámec povinně prováděných kontrolních 

měření a zkoušek. 

 



D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

 

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody 

 
 
Ve Veselíčku dne 2. 1. 2015    Vypracovala: Bc. Tereza Švačková 



Závěr 

 

Diplomová práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace. Vypracování bylo dle 
příslušných zákonů, norem a vyhlášek. Sportovní centrum je navrženo tak, aby byly splněny 
požadavky požární, tepelně technické, konstrukční, statické, architektonické a estetické s 
přihlédnutím na ekonomickou stránku. 
Součástí diplomové práce jsou studie, výkresová a textová část. Dále byla vypracována 
specializace z betonových konstrukcí, a to statické posouzení ŽB spojitého průvlaku. 

 



Seznam použitých zdrojů 

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Normy: 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – 0becná zatížení konstrukcí 

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0148  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 

zásady 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 

ČSN 73 0540-2 + Z1 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky; 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 



Webové stránky: 

www.wieneberger.cz 

www.rigips.cz 

www.tzb-info.cz 

www.dektrade.cz 

www.albo.cz 

www.schiedel.cz 

www.isover.cz 

www.jansencz.cz 

www.cemex.cz 

www.emco-rohozky.cz 

www.compacfoam.cz 

www.cemix.cz 

www.ronn.cz 

www.climax.cz 

www.otis.com/site/cz/Pages/default.aspx 

www.stropsystem.cz 

www.prefa.cz 

www.prefazatec.cz 

www.izostav.cz 

www.likov.com 

www.svetliky-bodove.cz 

www.stomix.cz 

www.regulus.cz 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

A plocha [m-2] 

a součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

[-] 

AL   hliník 

an   součinitel pro nahodilé požární zatížení [-] 

as   součinitel pro stálé zatížení [-] 

b   součinitel rychlosti odhořívání z hlediska stavebních podmínek [-] 

C   samozavírací zařízení požárních uzávěrů 

c   součinitel aktivních požárně bezpečnostních opatření v PÚ [-] 

CHÚC   chráněná úniková cesta 

CPP   cihla plná pálená 

č.   číslo 

dl.   délka 

d1   odstupová vzdálenost sáláním tepla [m] 

Dmin    minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 

DN   jmenovitá světlost 

DP1   druh konstrukční části 

E   celistvost konstrukce 

EIA   vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

ELS   elektroměrná skříň 

EPS   expandovaný polystyren 

fRsi   nejnižší vnitřní povrchová teplota [-] 

fRsi,N   požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního  

povrchu [-] 

g   propustnost slunečního záření zasklení [-] 

HI   hydroizolace 

ho   výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích PÚ [m] 

Ht   měrná tepelná ztráta přechodem tepla [W.K-1] 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

I   tepelná izolace konstrukce 

k.ú.   katastrální území 

LAeq,T    ekvivalentní hladina akustického tlaku A 



LAmax   maximální hladina akustického tlaku A 

λ   součinitel tepelné vodivosti [W.m-1K-1] 

L'n,w   vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

L'n,w,N   požadovaná vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

MC   malta cementová 

Mc   roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

  [kg.m-2.a-1] 

Mc,N   přípustné množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

  [kg.m-2.a-1] 

Mev   roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce [kg.m-2.a-1] 

n50   celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa [h-1] 

n50,N doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při rozdílu 

50 Pa [h-1] 

NP   nadzemní podlaží 

ORL   odlučovač ropných látek 

PB   pevný bod 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PD   projektová dokumentace 

PE   polyetylen 

PHP   přenosné hasicí přístroje 

pn   nahodilé požární zatížení [kg.m-2] 

po   procento požárně otevřených ploch [%] 

PP   polypropylen 

ps   stálé požární zatížení [kg.m-2] 

PT   původní terén 

PTH   Porotherm 

PÚ   požární úsek 

PUR    polyuretan 

pv   výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 

Ψ   lineární činitel prostupu tepla [W.m-1.K-1] 

Ψg   lineární činitel prostupu tepla zasklením [W.m-1.K-1] 

ΨN   požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla  

 [W.m-1.K-1] 

R   tepelný odpor [m2K.W-1] 



R   nosnost konstrukce 

Rdt   návrhová únosnost zeminy [kPa] 

Rse    tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

Rsi    tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

RŠ   revizní šachta 

RŠ   rozvinutá šířka 

R'w   vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

R'w,N   požadovaná vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

S   suterén 

S   půdorysná plocha PÚ [m2] 

SBS   styren butyl styren 

Sd   ekvivalentní difuzní tloušťka [m] 

So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích PÚ 

[m2] 

SO   stavební objekt 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

Spo   celková požárně otevřená plocha [m2] 

TI   tepelná izolace 

tl.   tloušťka 

TUV   teplá užitková vody 

∆θ10   pokles dotykové teploty podlahy [°C] 

∆θ10,N   požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θai,max   nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

θai,max,N požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v letním období 

[°C] 

θe   navrhovaná vnější teplota [°C] 

θi   navrhovaná vnitřní teplota [°C] 

∆θv(t)   pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období [°C] 

∆θv,N(t) požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

období [°C] 

τv   světelný činitel prostupu [-] 

U   součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 



Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Uf    součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  

Ug   součinitel prostupu tepla skla [W.m-2.K-1]  

UN   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

UT   upravený terén 

UV   uliční vpusť 

v.   výška 

V  objem [m-3] 

VN   vysoké napětí 

VŠ   vodoměrná šachta 

VZT   vzduchotechnika 

W   hustota tepelného toku 

Χ   bodový činitel prostupu tepla [W.K-1] 

χN   požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla [W.K-1] 

ZTP   zdravotně a tělesně postižené osoby 

ŽB   železobeton 
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