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Abstrakt 

Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace provádění stavby 

sportovního areálu. Objekt se nachází v obci Štarnov, je samostatně stojící a má dvě 

nadzemní podlaţí. Stavba je osazena do rovinného terénu. Konstrukční systém objektu 

je ţelezobetonový monolitický skelet v kombinaci s nosnými zdícími prvky Porotherm. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá a vegetační. 

V prvním nadzemním podlaţí se nachází šatny se sociálním zázemím a skladem, 

technická a úklidová místnost,  posilovna ke  které náleţí šatny, dále je zde recepce, 

sklady, šatny pro zaměstnance, sociální zázemí a bar. 

Ve druhém nadzemním podlaţí jsou situovány ubytovací jednotky, zasedací místnost a 

kancelář. 

 

Klíčová slova 

sportovní zázemí, ţelezobetonový skelet, jednoplášťová střecha, vegetační střecha, 

kontaktní zateplení 

 

Abstract 

Diploma thesis is prepared in the form of project documentation of building work for 

sports complex. The building is located in Štarnov, is free standing and has two floors. 

The structural system of the building is a reinforced concrete skeleton in combination 

with bearing masonry elements from porotherm. The roof will be made as single – layer 

flat roof and vegetation. 

The first floor there are changing rooms with social background and warehouse, 

technical room and cleaning room, fitness with changing rooms, there are reception, 

warehouses, changing room for employes, social background and bar. 

In the second floor is used for accommodation, session room and office. 

 

Keywords 

Sports complex, concrete skeleton, single-layer flat roof, vegetation roof, contact 

insulation 
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1 Úvod 

 

V diplomové práci se zabývám návrhem dispozičního a konstrukčního řešení 

sportovního areálu, zpracováním výkresové a technické dokumentace, poţárně 

bezpečnostního řešení a tepelně technického posouzení.  

Objekt se nachází v obci Štarnov, je samostatně stojící a má dvě nadzemní podlaţí. 

V prvním nadzemním podlaţí se nachází šatny se sociálním zázemím a skladem, 

technická a úklidová místnost,  posilovna ke které náleţí šatny, dále je zde recepce, 

sklady, šatny pro zaměstnance, sociální zázemí a bar. 

Ve druhém nadzemním podlaţí jsou situovány ubytovací jednotky, zasedací místnost a 

kancelář. 

Práce je členěna na hlavní textovou část zhotovenou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. Ve znění vyhlášky č. 62/2013, přípravné a studijní práce, situační výkresy, 

architektonicko – stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, poţárně bezpečnostní 

řešení a stavební fyziku 
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2 Vlastní text práce 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Zázemí sportovního areálu Štarnov, obec Štarnov 

b) místo stavby 

Štarnov, k. ú. Štarnov, p.č. 276/2, 27 /11 a 27 /13 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) stavebník 

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) zpracovatel 

Jiří Ťuka, Štarnov 152, 783 14 Bohuňovice 

 

A.2 Seznam vstupních údajŧ 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Katastrální mapa 

Poţadavky stavebníka 

Výsledky inţenýrsko-geologického prŧzkumu dané lokality a radonového prŧzkumu 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  

Stavba se nachází v nezastavěném území na pozemku p. č. 276/2, dle územně plánovací 

dokumentace v zastavitelném území 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

P. č.  276/2 v k.ú.  Štarnov je v současné době označena jako ostatní plocha, bez 

zastavěnosti. Při návrhu byly respektovány podmínky územního plánu obce Štarnov 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisŧ (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází v ţádném z chráněných území, v záplavovém území ani 

poddolovaném území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

V současné době se jedná o zatravněnou pŧdu, která není nikterak vyuţívána. Sráţková 

voda ze střech budovy a ze zpevněných ploch bude odváděna no vsakovacích blokŧ. 

Dešťová voda bude splňovat hodnoty vypouštěného znečištění stanovené nařízením 

vlády č. 299/2007 Sb. V období dlouhotrvajících dešťŧ však lze očekávat v okolí 

zvýšení hladiny podzemní vody, tato situace nijak nenaruší konstrukci a provoz objektu 

a jeho okolí. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Obec Štarnov má zpracovaný územní plán. Dle platné dokumentace se pozemek 

nachází v zastavitelném území určeném pro výstavbu občanského vybavení. Navrţená 

stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavkŧ na využití území 

Jsou dodrţeny poţadavky na novostavbu sportovního zázemí pro danou lokalitu. 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisŧ a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území.  

g) údaje o splnění požadavkŧ dotčených orgánŧ 

Dokumentace pro provedení stavby splňuje poţadavky všech dotčených orgánŧ. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou ţádné vyjímky či úlevové řešení 

i) seznam souvisejících podmiňujících investic 

Nejsou poţadovány ţádné podmiňující investice. 

j) seznam pozemkŧ a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Obec: Štarnov (okres Olomouc) 

Katastrální území: Štarnov 

Kmenové číslo / poddělení: 249 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra parcely [m2]: 1403 

Zpŧsoby ochrany: - 
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Bonitované díly: BPEJ - 

Vlastnické právo: Česká republika 

 

Obec: Štarnov (okres Olomouc) 

Katastrální území: Štarnov 

Kmenové číslo / poddělení: 276/6 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra parcely [m2]: 128 

Zpŧsoby ochrany: - 

Bonitované díly: BPEJ - 

Vlastnické právo: Obec Štarnov, č. p. 131, 78314 Štarnov 

 

Obec: Štarnov (okres Olomouc) 

Katastrální území: Štarnov 

Kmenové číslo / poddělení: 277/11 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra parcely [m2]: 8045 

Zpŧsoby ochrany: - 

Bonitované díly: BPEJ - 

Vlastnické právo: Obec Štarnov, č.p. 131, 78314 Štarnov 

 

Obec: Štarnov (okres Olomouc) 

Katastrální území: Štarnov 

Kmenové číslo/ poddělení: 276/4 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Výměra parcely [m2]: 2445 

Zpŧsoby ochrany: - 

Bonitované díly: BPEJ - 

Vlastnické právo: Obec Štarnov, č.p. 131, 78314 Štarnov 

 

Obec: Štarnov (okres Olomouc) 

Katastrální území: Štarnov 

Kmenové číslo/ poddělení: 277/13 

Druh pozemku: vodní plocha 
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Výměra parcely [m2]: 717 

Zpŧsoby ochrany: - 

Bonitované díly: BPEJ - 

Vlastnické právo: Obec Štarnov, č.p. 131, 78314 Štarnov 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba sportovního zázemí 

b) účel užívání stavby 

Novostavba bude slouţit jako objekt občanské vybavenosti – zázemí pro sportovní 

aktivity, dále také jako ubytovací kapacity pro návštěvníky areálu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisŧ (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není kulturní památkou. 

e) údaje o dodržení technických požadavkŧ na stavby a obecných technických 

požadavkŧ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Bezbariérový přístup není předmětem řešení. 

Jsou splněny všechny technické poţadavky, které jsou poţadovány dle platných norem. 

V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, s 

vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických poţadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisŧ a rovněţ v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby.  

f) údaje o splnění požadavkŧ dotčených orgánŧ 

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby splňuje poţadavky všech 

dotčených orgánŧ. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny ţádné vyjímky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha objektu – 599,5 m2 

obestavěný prostor – 3410,8 m3 

uţitná plocha  – 847,4 m2 

počet podlaţí celkem – 2 
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prostory baru – 3 zaměstnanci 

fitness – 2 zaměstnanci 

    25 návštěvníkŧ 

Zázemí fotbalistŧ – 70osob 

Ubytovací jednotky – 18 osob 

i) základní bilance stavby 

Odhad mnoţství splaškových vod a odhad bilance spotřeby vody: 

Dle vyhlášky 120/2011 Sb. Byla určena přibliţná potřeba vody pro účely objektu na 

1900m2 za rok.  

Veškeré splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace, která je v dané oblasti 

zřízena. Veškerá dešťová voda snesena na střechu objektu bude svedena do vsakovacích 

boxŧ  

Bilance vstupních energií: 

Viz energetický štítek budovy  

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

etapy) 

Stavba bude zahájena 7/2016 

Ukončení stavby 07/2017 

k) orientační náklady stavby  

Odhadované investiční náklady činí 20 000 000,-Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO1.01 – Novostavba zázemí sportovního areálu  

SO1.02 – Zpevněné plochy betonovou dlaţbou  

SO1.03 – Plynovodní přípojka 

SO1.04 – Vodovodní přípojka  

SO1.05 – Přípojka elektrického vedení  

SO1.06 – Přípojka kanalizace  
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o pozemek p.č . 276/2 v k.ú.  Štarnov, který je v současné době označen jako 

ostatní plocha, bez zastavěnosti. Pozemek je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. 

Jedná se o rovinný terén s nadmořskou výškou kolem 227,300 m n. m. Plocha parcely 

činí 2034 m2. 

Lokalita se nachází na východní straně obce Štarnov. Uvaţovaná stavba se nenachází 

v ţádném ochranném pásmu a nespadá do ţádné památkové zóny.  

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu C.4 Koordinační výkres. 

b) výčet a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ (geologický prŧzkum, 

hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod.) 

Byl proveden inţenýrsko-geologický a radonový prŧzkum. Tyto prŧzkumy potvrdily 

vhodnost lokality k zaloţení objektu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Stávající ochranná pásma jsou dána příslušnými správci sítí a dotčených orgánŧ. V 

rámci staveniště se nenachází ţádná bezpečnostní ani ochranná pásma. 

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

Stavba není v záplavovém nebo poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území. 

Stavba ani její provoz nebude mít ţádný negativní vliv na okolní objekty a stavby. Při 

stavbě nevznikne ţádné větší omezení okolní zástavby, terénní úpravy neovlivní 

odtokové poměry a veškeré zařízení stavby bude na pozemku investora. Staveniště bude 

oploceno a bude snaha o co největší eliminaci hluku, práce nebudou probíhat v nočních 

hodinách. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení 

V uvaţované ploše se nenachází objekty pro demolici ani stromy, které by bylo nutné 

pokácet. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu nebo pozemkŧ 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavební parcela je vedena jako ostatní plocha a nespadá do záborŧ zemědělského 

pŧdního fondu.  



21 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Dopravní připojení  

Dopravní připojení je po stávající místní asfaltové komunikaci, z komunikace bude 

vytvořen nový vjezd šířky 6 m. Stání pro návštěvníky či jiné hosty bude zřízeno ze 

západní strany s počtem třiceti parkovacích míst pro automobily a jedno stání pro 

autobus. 

Technická infrastruktura – vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad s 

vodoměrem umístěným na pozemku investora ve vodoměrné šachtě. Připojení 

elektrické energie je provedeno zemním kabelem. Elektroměrná skříň umístěna na 

hranici pozemku. Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

Dešťová voda je svedena do vsakovacích boxŧ na pozemku investora.  

Napojení na veřejný nízkotlaký plynovod z ocelového potrubí. Skříň HUP umístěna na 

hranici pozemku.  

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

Nejsou 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude slouţit jako objekt s předpokládanou maximální kapacitou cca 118 osob, 

na tribunu, která je součástí projektové dokumentace usedne 120 divákŧ. Ke stavbě je 

zřízeno parkovací stání s kapacitou 30 parkovacích míst a 1 autobusové stání. 

Zastavěná plocha objektu je 599,5 m2. Obestavěný prostor je 3410,8 m3. Uţitná plocha 

je 847,4 m2. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení plně respektuje okolní zástavbu typickou danou lokalitu. 

Návrh stavby splňuje regulační plán pro danou lokalitu.. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 
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Při tvarovém řešení objektu bylo bráno na zřetel přání investora. Tvar objektu je 

jednoduchý s dvěma obloukovými pasáţemi. Objekt je zastřešen plochými střechami, 

tribuna je kryta obloukovými polykarbonátovými konstrukcemi, tak aby toto zastřešení 

nikterak nestínilo místnostem situovaným na severní stranu. 

Při dispozičním řešení bylo nutné respektovat orientaci ke světovým stranám a 

pouţitelnosti objektu.  

Dŧm je zděný výplňovým zdivem z prvkŧ Porotherm. Objekt je navrţen jako dvou 

podlaţní. Fasáda objektu je navrţena v bílém odstínu v kombinaci s šedými rámy oken. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba má 2 nadzemní podlaţí. Z veřejné komunikace je zřízen sjezd na parkovací 

stání, ze kterého je následný přístup k objektu. 

 Ze severní strany se hlavním vstupem dostaneme do rozlehlé vstupní haly, ze které je 

moţno pokračovat do dalších částí objektu. Ve východní části prvního nadzemního 

podlaţí se nachází šatny se sociálním zázemím a skladem. Tato část je vyuţívána 

fotbalovým klubem. V západní části prvního nadzemního podlaţí je situována technická 

a úklidová místnost, posilovna, ke které náleţí šatny. Šatny mohou vyuţít i návštěvníci 

přilehlých tenisových kurtŧ. Dále je zde recepce, sklady a šatny pro zaměstnance, do 

kterých je vstup z jiţní strany. Pro návštěvníky areálu je vybudováno sociální zázemí na 

západní straně. K této části stavby náleţí vchod, ze kterého je i vstup do baru. 

Ve vstupní hale se nachází dvouramenné schodiště, po kterém lze pokračovat do 

druhého nadzemního podlaţí. Na východní a západní straně jsou umístěny pokoje pro 

příleţitostné ubytování s celkovou kapacitou 18 osob. Dále je zde situována zasedací 

místnost, kancelář, WC a sklad. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V prvním nadzemním podlaţí se jedná o objekt veřejně přístupný, proto je nutno 

postupovat dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. Na přilehlém parkovišti jsou vyhrazena dvě 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, sociální zázemí 

disponuje dvěma bezbariérovými WC. 

Druhé nadzemní podlaţí nejsou navrţena pro pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navrţen tak, aby splňoval veškerá bezpečnostní kritéria pro daný typ stavby. 

Okraje schodiště a místa nad volným prostorem budou opatřeny zábradlím výšky 1 m, 

svislé mezery mezi tyčemi by neměly přesáhnout šířku 180 mm. 

Zábradlí na tribuně z tvrzeného skla bude výšky 1 m. 

Veškerá zařízení musí být po zabudování odzkoušena a zregulována. 

B.2.6 Základní charakteristika objektŧ 

a) stavební řešení 

Nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonový skelet s nosným zdivem Porotherm 30 Profi. 

Vodorovné konstrukce tvoří kříţem vyztuţené bodově podepřené ţelezobetonové 

desky. Stavba je zaloţena na základových pasech z prostého betonu pod nosným 

zdivem a na ţelezobetonových patkách, které přenáší zatíţení od ţelezobetonových 

sloupŧ. Na přilehlou zeminu je navrţena vyztuţená základová deska tl. 150 mm. 

Střecha řešena jako jednoplášťová plochá a vegetační.  Vjezd na pozemek je z asfaltové 

směsi. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopy 

Budou prováděny běţným zpŧsobem, ručně nebo s pomoci stavební mechanizace. 

Poslední vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáţí, aby nedošlo k namoknutí a 

tím k rozbřednutí základové spáry. 

Základy 

Zaloţení objektu je navrţeno na základových pasech šířky 700 mm z prostého betonu 

C12/15, na které bude poloţeno ztracené bednění výšky 250mm. Základová spára 

zasahuje do nezámrzné hloubky. Ţelezobetonové patky velikosti 2,1 x 2,1 m. Pod 

výplňovým zdivem budou provedeny ţelezobetonové trámy 350 x 250mm. Na 

základových pasech bude uloţena základová deska tl. 150 mm s vloţenou kari sítí. 

Prostupy budou provedeny pod základovou konstrukcí. Základová spára je umístěna v 

nezámrzné hloubce. 

Svislé konstrukce  

Svislé konstrukce jsou navrţeny ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo je z 

Porotherm 30 Profi , vnitřní nenosné zdivo z Porotherm 11,5 Profi a vnitřní akustické 

příčky z Porotherm 19 AKU. Veškeré zdivo je zděno na MVC Porotherm Profi s 

pevností 10 MPa 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová kříţem vyztuţená bodově 

podepřená deska tl. 250 mm. Překlady nad otvory jsou provedeny z Porotherm 7 v 

nosných zdích a Porotherm 11,5 v příčkách nad otvory.  

Zastřešení 

Plochá jednoplášťová střecha a plochá vegetační střecha. 

 Podrobné skladby konstrukcí viz příloha 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvoři SBS modifikovaný asfaltový pás, který splňuje 

veškeré poţadavky. 

Tepelné izolace  

V místě soklu je pouţit extrudovaný polystyren Synthos XPS Prime tl. 50 mm, který je 

určen pro spodní část staveb. Tepelné izolace v podlahách na zemině provedeny z EPS 

100 S tl. 80 mm.V podlahách nepřilehlých k zemině izolace EPS rigifloor 4000 tl. 60 

mm, která slouţí i jako zvuková izolace. Kontaktní zateplení provedeno 

z expandovaného polystyrenu EPS 100 F tl. 160 mm Zateplení střechy pomocí 

expandovaného polystyrenu EPS 150 S ve třech vrstvách. 

Podlahy 

Veškeré podlahy jsou popsány v příloze  

Povrchové úpravy  

Vnější omítky pastovité Weber.pas silikát zrnitosti 2 mm. Vnitřní omítky 

vápenocementové Porotherm universal. 

Výplně otvorŧ  

Veškeré vnitřní dveře jsou dřevěné a budou osazeny do ocelových zárubní. Vnější okna 

a dveře budou plastová osazena izolačním trojsklem. Okna budou kotvena do ostění. 

Veškeré konstrukce a výrobky budou prováděny dle technologických postupŧ 

jednotlivých výrobcŧ a dodavatelŧ.  

Podrobné informace viz. výpis prvkŧ. 

Klempířské, zámečnické, truhlářské a plastové výrobky viz. výpis prvkŧ 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré  

předpokládané budoucí zatíţení po dobu ţivotnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatíţeni dle současně platných norem a předpisŧ. 

Projektant nenese zodpovědnost za pouţití jiných neţ předepsaných materiálŧ. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Je nutné navrhnout od odborníka projekt TZB, který bude proveden autorizovaným  

inţenýrem.  

b) výčet technických a technologických zařízení. 

technická zařízení:  Plynovodní přípojka 

Vodovodní přípojka  

Přípojka elektrického vedení  

Přípojka kanalizace  

Technologická zařízení: nejsou 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba tvoří 8 poţárních úsekŧ. 

N1.01/N2 – I; N1.02 – II; N1.03 – II; N2.01 – II; N2.02 – II; N2.03 – II; N2.04 – II; 

N2.05 – II; N2.06 – II; N2.07 – II; N2.08 – II 

Navrţené stavební konstrukce vyhovují poţadavkŧm ČSN 73 0802 pro uvedené SPB.  

Únikové cesty vyhovují normovým poţadavkŧm ČSN 730802.  

Poţárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty a pozemky.  

V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008 Sb. budou v objektu umístěny PHP. Umístění PHP 

je nutné revidovat 1x za rok.  

Autonomní hlásič kouře musí být doloţen funkční zkouškou. Vnější poţární hydrant 

musí být doloţen zápisem o zkoušce vnějšího poţárního vodovodu.  

Kontrola a čistění spalinových cest a provozní revize dle přílohy E ČSN 73 4201 pro 

celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Veškeré konstrukce jsou navrţeny dle platných norem, předpisŧ a splňují veškeré 

normové poţadavky uvedené v  normě ČSN 730540 –2:2011 + Z1:2012.  

Veškeré nové konstrukce byly navrţeny tak, aby byly splněny doporučené součinitele 

prostupu tepla. Objekt se řadí to třídy B – Úsporná.  

Podrobné výpočty viz. příloha Stavební fyzika 
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b) energetická náročnost budovy, 

Energetická náročnost budovy bude vyhotovena a stanovena dle specializovaného 

projektu 

c) posouzení využití alternativních zdrojŧ energií. 

V provedení stavby se s vyuţitím alternativních zdrojŧ energie nepočítá. 

 

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

komunální prostředí 

Stavba a dispoziční řešeni je navrţeno v souladu s platnými hygienickými předpisy, 

norami a vyhláškami. Pro kaţdý funkční celek je hygienické zázemí navrţené 

v dostatečné kapacitě.  

Větrání je řešeno jako přirozené, avšak v případě prvního nadzemního podlaţí bude 

navrţeno specialistou větrání nucené, vzduchotechnickými jednotkami, umístěnými 

v prvním nadzemním podlaţí v místnosti č 118. 

 Do stavby jsou zabudovány jen zdraví neškodné materiály. Do okolí nebudou 

vypouštěny ţádné škodliviny z objektu. Objekt bude mít při provozu standartní hlučnost 

a nebude nikterak narušovat své okolí. 

Projektové řešení zajišťuje soulad stavby s předpisy z oblasti proti hluku a vibracím dle 

ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

Pitná voda bude do objektu přivedena přípojkou vodovodu napojenou na vodovodní 

řad. Odvod splaškové vody bude zajištěn napojením na jednotnou kanalizaci. Likvidace 

odpadu bude zajištěna odbornou firmou. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Dle radonového prŧzkumu budou pouţity běţné hydroizolační materiály bez zvýšených 

nárokŧ na nepropustnost radonu z podloţí. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Ochranu před bludnými proudy projekt neřeší 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba nezahrnuje ţádné zařízení představující riziko technické seizmicity 
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d) ochrana před hlukem, 

Zázemí sportovního areálu se nenachází v oblasti se zvýšeným rizikem hluku. Stavba a 

její  konstrukce jsou navrţeny v souladu s normovými hodnotami pro občanské budovy 

tak, aby byla zabezpečena akustická pohoda uţivatelŧ. 

e) protipovodňová opatření, 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti, proto není nutné navrhovat protipovodňová 

opatření. 

f)ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Není nutno řešit. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Veškerá připojovací místa na technickou infrastrukturu jsou v blízkosti pozemku. 

Novostavba bude napojena na vodovodní řad, jednotnou kanalizaci, přípojku elektrické 

energie a nízkotlaký plynovodní řad. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Délky jednotlivých přípojek jsou stanoveny vzdáleností objektu od veřejného řadu. 

Připojovací rozměry budou stanoveny aţ při přesné dimenzi jednotlivých kapacit. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Sjezd na pozemek je z místní komunikace. Objektu náleţí 30 parkovacích stání pro 

osobní automobily a jedno parkovací stání pro autobus.  Dopravní řešení na pozemku je 

řešeno pomocí zpevněných ploch, tím je zajištěna bezpečnost při pohybu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení území na přilehlou veřejnou infrastrukturu je provedeno v západní části  

pozemku. Ze sjezdu lze dále pokračovat ve směru na Olomouc nebo ve směru 

Šternberk.  

c) doprava v klidu, 

K objektu náleţí 30 parkovacích stání pro osobní automobily z toho dvě místa pro 

osoby s omezenou schopností pohybu, a jedno parkovací stání pro autobus. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 

Kolem objektu jsou zřízeny plochy pro pěší, které jsou ve správě obce Štarnov. Na nově 

upraveném pozemku vzniknout taktéţ plochy pro pěší, které budou ve správě obce 

Štarnov. Nejbliţší cyklistické stezky se od řešeného objektu nachází cca 500 m. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Terén mŧţeme zařadit jako rovinný, proto budou prováděny jen nezbytné terénní 

úpravy. Skrytá ornice, která byla během výstavby sejmuta a následně přeloţena na 

nezastavěné části pozemku bude pouţita při terénních úpravách. Asfaltová příjezdová 

komunikace je navrţena z asfaltobetonu, který bude podloţen štěrkovým podloţím. 

Ostatní plochy budou zatravněny případně vysazeny okrasnými dřevinami. 

 b) použité vegetační prvky, 

Nově vzniklé plochy budou zatravněny případně vysazeny okrasnými dřevinami. 

V západní části pozemku bude vysazen pruh keřŧ pro optické oddělení parkovacích 

stání a přilehlého parku.  

c) biotechnická opatření. 

Bez návrhu biotechnických opatření. 

 

B.6 Popis vlivŧ stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda, 

Z objektu nebudou vypouštěny ţádné škodliviny do okolí a stavba nemá ţádný 

negativní vliv na ţivotní prostředí. Splašková voda bude svedena přes nově vybudované 

přípojky do veřejného řadu jednotné kanalizace. Při provádění stavby je nutno provést 

takové opatření aby okolí stavby nebylo nikterak obtěţováno hlukem, prachem a 

rŧznými nečistotami. V případě prací ve vyšších teplotách se předpokládá zvýšení 

intenzity prachu, v tomto případě je nutno prašná místa kropit vodou. V případě 

znečištění veřejných ploch je nutné provést oplach. Odpady vzniklé při výstavbě se 

budou likvidovat zákonným zpŧsobem dle plánu likvidace odpadŧ zodpovědnou firmou 

s náleţitým oprávněním. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromŧ, ochrana 

rostlin a živočichŧ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavba a prováděné práce na stavbě nemají negativní vliv na přírodu a krajinu. Nejsou 

dotčeny ţádné přírodní památky, památkové stromy ani ochrana ţivočichŧ ţijící v této 

krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Objekt se nenachází v chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Bez poţadavkŧ 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisŧ. 

Bez poţadavkŧ 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba díky zvolenému konstrukčnímu systému splňuje ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Staveniště bude dočasně napojeno na inţenýrské sítě přes přípojky. Detailní řešení 

organizace výstavby bude součástí realizačního projektu. Potřeby a spotřeby budou 

spočítány z rozpočtu stavby. Tyto výpočty zajistí realizační firma. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude zajištěno dešťovou kanalizací, která bude zřízena pro účely 

staveniště. Detailní odvodnění staveniště bude součástí realizačního projektu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na přilehlou veřejnou infrastrukturu je provedeno v západní části  

pozemku. Vše bude řádně označeno dopravními značkami. Navrţena zpevněná plocha 

makadamem na místě návrhu sjezdu k objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Při stavbě hrozí 

znečistění okolních ploch a hrozí zvýšená intenzita prachu. V případě překročení 

povolené hranice se provedou taková opatření, která zamezí těmto negativním vlivŧm 

(kropení, oplach, očista) 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Příprava staveniště nevyţaduje ţádné asanace, demolice nebo káceni dřevin. Plocha 

staveniště bude oplocena do výšky minimálně 1,8 m. Přístup na staveniště bude zřízen 

v západní části a bude zabezpečen uzamykatelnou bránou o šířce 4 m. 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací by měla být učiněna příslušná opatření.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

V čase výstavby plocha staveniště nepřesáhne řešené území. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadŧ a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude 

součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Během stavby vzniknou 

odpady soznačením “O” – ostatní odpad a kategorie: 

170 100 - beton, keramika, sádra  

170 200 - dřevo, sklo a plasty  

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad:  

170 300 - asfalt, dehet,  

170 600 - izolační materiály  

Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným zpŧsobem dle plánu 

likvidace odpadŧ zodpovědnou firmou s náleţitým oprávněním. 

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

Zemina získaná sejmutím ornice a z výkopových prací suterénu bude uloţena na jiţní  

straně pozemku. Bude pouţita v případě nutnosti či na závěrečné terénní úpravy. 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

i)ochrana životního prostředí při výstavbě, 

zákonné předpisy:  

zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí (obecně)  

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické poţadavky na výrobky z hlediska emise hluku,(např. u stavebních strojŧ). Do 

řešeného území nezasahuje ţádný prvek vyţadující zvláštní ochranu přírody dle zákona. 

Při výstavbě a všech činností na staveništi bude snaha o co největší eliminaci 

negativních vlivŧ vzhledem k ţivotnímu prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisŧ, 

Staveniště bude oploceno a řádně označeno zákazem vstupu nepovoleným osobám.  

Oplocení výšky minimálně 1,8 m. Během provádění stavebních prací musí být striktně 

dodrţovány ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Budou pouţívána a zabudována pouze ta zařízení, která 

jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými 

prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 

kvalifikovaní pracovníci. Při skladování materiálu nesmí docházet k ohroţení 

bezpečnosti pracovníkŧ na staveništi, musí být dodrţeny odpovídající výšky skládek, a 

zajištěn celkový pořádek na staveništi.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb jsou bez poţadavkŧ. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Zásady pro dopravní inţenýrská opatření jsou bez poţadavkŧ. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Bez poţadavkŧ. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

zahájeni stavby: červenec 2016 

ukončeni stavby: červenec 2017 

K dispozici bude podrobný harmonogram prací, který bude podrobně určovat začlenění 

příslušných  pracovníkŧ a strojŧ. 

Vše musí být řádně zapsáno do stavebního deníku. 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

 D1.1.a Technická zpráva 

 účel objektu 

Novostavba bude slouţit jako objekt občanské vybavenosti – zázemí pro 

sportovní aktivity, dále také jako ubytovací kapacity pro návštěvníky areálu. 

Pozemek je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Stavba je umístěna jako 

volně stojící. Vjezd na pozemek je řešen na západní straně pozemku. Řešený 

pozemek je rovinný s nadmořskou výškou cca 227,300 m n.m. 

funkční náplň, kapacitní údaje 

zastavěná plocha objektu – 599,5 m2 

obestavěný prostor – 3410,8 m3 

uţitná plocha  – 847,4 m2 

počet podlaţí celkem – 2 

prostory baru – 3 zaměstnanci 

fitness – 2 zaměstnanci 

     25 návštěvníkŧ 

Zázemí fotbalistŧ – 70osob 

Ubytovací jednotky – 18 osob 

 architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Při architektonickém návrhu byl brán zřetel na okolní stavby a na přání 

investora. 

Stavba má 2 nadzemní podlaţí. Z veřejné komunikace je zřízen sjezd na 

parkovací stání, ze kterého je následný přístup k objektu. 

Ze severní strany se hlavním vstupem dostaneme do rozlehlé vstupní haly, ze 

které je moţno pokračovat do dalších částí objektu. Ve východní části prvního 

nadzemního podlaţí se nachází šatny se sociálním zázemím a skladem. Tato část 

je vyuţívána fotbalovým klubem. V západní části prvního nadzemního podlaţí 

je situována technická a úklidová místnost, posilovna, ke které náleţí šatny. 

Šatny mohou vyuţít i návštěvníci přilehlých tenisových kurtŧ. Dále je zde 

recepce, sklady a šatny pro zaměstnance, do kterých je vstup z jiţní strany. Pro 

návštěvníky areálu je vybudováno sociální zázemí na západní straně. K této části 

stavby náleţí vchod, ze kterého je i vstup do baru. 
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Ve vstupní hale se nachází dvouramenné schodiště, po kterém lze pokračovat do 

druhého nadzemního podlaţí. Na východní a západní straně jsou umístěny 

pokoje pro příleţitostné ubytování s celkovou kapacitou 18 osob. Dále je zde 

situována zasedací místnost, kancelář, WC a sklad. 

Bezbariérové užívání stavby 

V prvním nadzemním podlaţí se jedná o objekt veřejně přístupný, proto je nutno 

postupovat dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. Na přilehlém parkovišti jsou 

vyhrazena dvě parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, sociální zázemí disponuje dvěma bezbariérovými WC. 

Druhé nadzemní podlaţí nejsou navrţena pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonový skelet s nosným zdivem Porotherm 30 

Profi. Vodorovné konstrukce tvoří kříţem vyztuţené bodově podepřené 

ţelezobetonové desky. Stavba je zaloţena na základových pasech z prostého 

betonu pod nosným zdivem a na ţelezobetonových patkách, které přenáší 

zatíţení od ţelezobetonových sloupŧ. Na přilehlou zeminu je navrţena 

vyztuţená základová deska tl. 150 mm. Střecha řešena jako jednoplášťová 

plochá a vegetační.  Vjezd na pozemek je z asfaltové směsi. 

 

Výkopy 

Budou prováděny běţným zpŧsobem, ručně nebo s pomoci stavební 

mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáţí, aby 

nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry. 

 

Základy 

Zaloţení objektu je navrţeno na základových pasech šířky 700 mm z prostého 

betonu C12/15, na které bude poloţeno ztracené bednění výšky 250mm. 

Základová spára zasahuje do nezámrzné hloubky. Ţelezobetonové patky 

velikosti 2,1 x 2,1 m. Pod výplňovým zdivem budou provedeny ţelezobetonové 

trámy 350 x 250mm. Na základových pasech bude uloţena základová deska tl. 

150 mm s vloţenou kari sítí. Prostupy budou provedeny pod základovou 

konstrukcí. Základová spára je umístěna v nezámrzné hloubce. 
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Svislé konstrukce  

Svislé konstrukce jsou navrţeny ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo 

je z Porotherm 30 Profi , vnitřní nenosné zdivo z Porotherm 11,5 Profi a vnitřní 

akustické příčky z Porotherm 19 AKU. Veškeré zdivo je zděno na MVC 

Porotherm Profi s pevností 10 MPa 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová kříţem vyztuţená bodově 

podepřená deska tl. 250 mm. Překlady nad otvory jsou provedeny z Porotherm 7 

v nosných zdích a Porotherm 11,5 v příčkách nad otvory.  

 

Zastřešení 

Plochá jednoplášťová střecha a plochá vegetační střecha. 

Podrobné skladby konstrukcí viz příloha 

 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvoři SBS modifikovaný asfaltový pás, který 

splňuje veškeré poţadavky. 

 

Tepelné izolace  

V místě soklu je pouţit extrudovaný polystyren Synthos XPS Prime tl. 50 mm, 

který je určen pro spodní část staveb. Tepelné izolace v podlahách na zemině 

provedeny z EPS 100 S tl. 80 mm.V podlahách nepřilehlých k zemině izolace 

EPS rigifloor 4000 tl. 60 mm, která slouţí i jako zvuková izolace. Kontaktní 

zateplení provedeno z expandovaného polystyrenu EPS 100 F tl. 160 mm 

Zateplení střechy pomocí expandovaného polystyrenu EPS 150 S ve třech 

vrstvách. 

 

Podlahy 

Veškeré podlahy jsou popsány v příloze  
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Povrchové úpravy  

Vnější omítky pastovité Weber.pas silikát zrnitosti 2 mm. Vnitřní omítky 

vápenocementové Porotherm universal. 

 

Výplně otvorŧ  

Veškeré vnitřní dveře jsou dřevěné a budou osazeny do ocelových zárubní. 

Vnější okna a dveře budou plastová osazena izolačním trojsklem. Okna budou 

kotvena do ostění. Veškeré konstrukce a výrobky budou prováděny dle 

technologických postupŧ jednotlivých výrobcŧ a dodavatelŧ.  

Podrobné informace viz. výpis prvkŧ. 

 

Klempířské, zámečnické, truhlářské a plastové výrobky viz.Výpis prvkŧ 

 

Stavební fyzika 

Veškeré konstrukce jsou navrţeny dle platných norem, předpisŧ a splňují 

veškeré normové poţadavky uvedené v  normě ČSN 730540 –2:2011 + 

Z1:2012.  

Veškeré nové konstrukce byly navrţeny tak, aby byly splněny doporučené 

součinitele prostupu tepla. Objekt se řadí to třídy B – Úsporná.  

Podrobné výpočty viz. příloha Stavební fyzika. 

Při návrhu stavby byly respektovány akustické poţadavky v souladu s 

normovými hodnotami pro obytné budovy tak, aby byla zabezpečena akustická 

pohoda uţivatelŧ. Výsledná stavební neprŧzvučnost závisí na konstrukčně a 

technologicky správném provedení stavby 
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3 Závěr 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci zázemí 

sportovního areálu pro provedení stavby dle platných norem a předpisŧ. Během této 

práce jsem se snaţil vyuţít všech dosaţených znalostí za uplynulé studium. 

Prvotní návrhy byly neucelené a dispozičně neideálně řešené. Postupnou úpravou jsem 

se snaţil co nejvíce minimalizovat tyto problémy a díky tomu vznikla konečná verze 

návrhu stavby dle mých představ. 

Objekt splňuje poţadavky na poţární bezpečnost tepelně technické řešení a je zajištěna 

akustická pohoda uţivatelŧ. Je však nutné dodrţovat konstrukční a technologické 

postupy uváděné výrobci. Zázemí sportovního areálu vyhovuje všem platným normám a 

jeho energetická náročnost se řadí do skupiny B – úsporná. 

Vzhledem k rŧzným problémŧm vzniklých při vytváření této projektové dokumentace 

jsem si uvědomil, ţe na stavební dílo je nutno nahlíţet z mnoha pohledŧ, a ţe je dŧleţité 

koncepčně myslet dopředu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4 Seznam použitých zdrojŧ 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolŧ 

TL. Tloušťka 

ŢB.  Ţelezobeton 

NP  Nadzemní podlaţí 

1NP První nadzemní podlaţí 

2NP Druhé nadzemní podlaţí 

PD Projektová dokumentace 

PO Poţární odolnost 

PT  Pŧvodní terén 

UT  Upravený terén 

PÚ  Poţární úsek 

p.č.  Parcelní číslo 

k.ú.  katastrální území 

SBS  Modifikace asfaltových pásŧ 

PE  Polyetylén 

EPS  Expandovaný polystyren 

dl.  Délka 

SPB  Stupeň poţární bezpečnosti 

KS  Kusy 

Pozn.  Poznámka 

VŠ  Vodoměrná šachta 

RŠ Revizní šachta 

EL Elektrická rozvodná síť 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

DN  Prŧměr 

PB  Prostý beton 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČSN  Česká státní norma 

S –JTSK  Geodetický systém 

Θsi [°C]  Minimální vnitřní povrchová teplota  

 Θai [°C] Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

U [Wm2/K] Součinitel prostupu tepla 

Rsi [m2K/W] Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  
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Θe [°C] Návrhová teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 

zimním období  

Frsi [-]  Teplotní faktor vnitřního povrchu  

frsi,n [-] Normový teplotní faktor vnitřního povrchu 

frsi ,cr [-] Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

φir [%]  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

φsi,cr [%] Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

φi [%]  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v 

zimním období  

∆φr [1/K] Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty 

venkovníhovzduchu  

∆ φi [%] Bezpečnostní vlhkostní přiráţka  

rsik [-] Poměrný teplotní rozdíl 

R´w [dB] Váţená stavební vzduchová neprŧzvučnost  

Rw [dB] Váţená laboratorní vzduchová neprŧzvučnost  

k[dB]  Korekce 

h [m]  Poţární výška 

lu[m]  Délka 

hu[m]  Výška 

Sp[m2] Celková vymezená plocha 

Spo[m2] Poţárně otevřená plocha 

Po[%]  Procento poţárně nebezpečných ploch 

Pv[kg/] Výpočtové poţární zatíţení 
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