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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby relaxačního centra ve Velkém 

Meziříčí a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále je projektová 

dokumentace doplněna o dvě specializace. Konkrétně o specializaci z oboru 

technického zařízení budov – vytápění a specializaci z oboru betonových konstrukcí. 

Relaxační centrum slouží pro účely služeb zákazníkům formou wellness centra, 

kavárny, kadeřnického salónu s kosmetikou a masážemi, a obchodu se sportovním 

oblečením. Objekt je umístěn v jižní části na okraji města Velkého Meziříčí v částečně 

zastavěném území bytovými domy a průmyslovými objekty. Jedná se o třípodlažní 

objekt s částečným podsklepením, který je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 

Dále pak celým objektem prostupuje schodišťový trakt s přístupovou částí, který je 

zakončen strojovnou vzduchotechniky nad střešní konstrukcí. Tento prvek je barevně 

odlišen od ostatních částí objektu pomocí fasádního obložení provětrávané fasády a je 

dominantou celého objektu. V prvním nadzemním podlaží je umístěno wellness 

centrum, které je propojeno do druhého nadzemního podlaží, dále přidružené prostory 

wellness centra a komunikační prostor pro personál. Ve druhém nadzemním podlaží je 

pak druhá část wellness centra a obchod se sportovním oblečením. Ve třetím 

nadzemním podlaží je umístěna kavárna a kadeřnický salón. Architektonicko - 

dispoziční řešení objektu vychází z okolní zástavby a polohy pozemku vzhledem ke 

světovým stranám. Celý pozemek je pak řešen pro účely objektu, zvláště pro účely 

wellness centra. 

Klíčová slova 

relaxační centrum, obchod se sportovním oblečením, kavárna, kadeřnický salón 

s kosmetikou a masážemi, plochá střecha, terasa, strojovna vzduchotechniky, částečné 

podsklepení, betonové konstrukce, vytápění 

  



 

 

Abstract 

This thesis describes design of new relaxation centre building in town of Velké Meziříčí 

and creation of blueprints for building construction. Blueprints are furthermore 

supplemented by extensions for heating and concrete structures. The relaxation centre 

houses a wellness centre, a café, a hair and make-up salon with possibility of massage 

and an outdoor shop. The building is located in southern part of Velké Meziříčí – an 

urban area of both residential and industrial buildings. The centre is a three storey 

building with partial basement, flat single-layered roof and stairway, which serves as an 

access point for ventilation engine room located on top of the roof structure. This last 

element is distinguished from the rest of the building by different coloured façade 

panelling and serves as a dominant. Wellness centre covers the whole of ground floor 

and is interfaced with the first floor by additional wellness centre spaces and staff 

spaces. The first floor also includes the outdoor shop. Café and hair salon are situated 

on the second floor. Architectonic design is created in similarity to surrounding 

buildings and in relation to cardinal direction. Land lot is utilized for wellness centre 

purposes. 

Key words 

Relaxation centre, outdoor shop, cafe, hair and make-up salon, flat roof, terrace, 

ventilation engine room, partial basement, concrete structures, heating 
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Úvod  

Tato práce se zabývá návrhem a následným vypracováním prováděcí projektové 

dokumentace stavby třípodlažního relaxačního centra umístěného na pozemku parc. č. 

5810/18-3 v částečně zastavěném území města Velké Meziříčí. Novostavba relaxačního 

centra bude sloužit pro účely služeb zákazníkům formou wellness centra, kavárny, 

kadeřnického salónu s kosmetikou a masážemi, a obchodu se sportovním oblečením. 

Práce klade důraz na zpracování architektonicko-stavebního řešení a posléze 

kvalitní řešení stavebně konstrukční části s ohledem na propracovanost všech důležitých 

konstrukčních detailů. Projektová dokumentace je zpracována jako kompletní řešení 

objektu pro následnou výstavbu a je členěna do následujících složek. Složka č. 1 

obsahuje prvotní návrhy objektu a jejich studie. Ve složce č. 2, 3 a 4 jsou přiloženy 

stavební výkresy situačního, architektonicko-stavebního a stavebně konstrukčního 

řešení. Složka č. 5 obsahuje posouzení a následný návrh z hlediska požární bezpečnosti 

stavby. Ve složce č. 6 je posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Dále je 

projektová dokumentace rozšířena o dvě specializace, a to o specializaci zabývající se 

TZB konkrétně vytápěním (složka č. 8) a specializaci zabývající se statickým návrhem 

konkrétně betonovými konstrukcemi (složka č. 7). Specializace svou formou zpracování 

rozšiřují kvalitu celého projektu. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rekreační centrum ve Velkém Meziříčí 

b) místo stavby 

k.ú. Velké Meziříčí (779091) 

parc.č. 5810/18-3 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba relaxačního centra ve Velkém 

Meziříčí, včetně specializovaného projektu zaměřeného na vytápění a betonové 

konstrukce. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Jméno a příjmení: Město Velké Meziříčí 

Adresa: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a příjmení hlavního projektanta 

Jméno a příjmení: Bc. Michal Prudek 

Adresa: Vídeň 135, Velké Meziříčí 594 01 

b) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 

dokumentace 

Výkresová část:      Bc. Michal Prudek 

Textová část:      Bc. Michal Prudek 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Použité podklady pro zpracování této projektové dokumentace: 

 požadavky investora 

 snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 

 digitální data o průběhu inženýrských sítí od příslušných správců 

inženýrských sítí  

 územně plánovací dokumentace (ÚP Velké Meziříčí) 

 geologický průzkum pozemku  

 radonová mapa pro stanovení radonového rizika na pozemku poskytnuta 

Českou geologickou službou 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb. Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

novely č.41/2015 Sb. 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

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

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

státního požárního dozoru 
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 Zákon č. 91/2005 Sb., v úplném znění zákona 458/2000 Sb., O podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 

 Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 

při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 

 Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku 

teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro 

přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení 

budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

 Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

 další příslušné ČSN, EN, TP, ostatní neuvedené zákony a vyhlášky v platném 

znění 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Pozemek parc.č. 5810/18-3 na kterém bude umístěna stavba relaxačního centra je 

situován v jižní části na okraji města a je veden v KN jako trvalý travní porost. Pozemek 

spadá do stabilizované plochy občanské vybavenosti dle platného územního plánu 

města Velkého Meziříčí. Tato lokalita je částečně zastavěna bytovými domy a 

průmyslovými objekty. Pozemek vznikl již provedeným rozparcelováním z pozemku 

parc.č. 5810/18, který byl rozdělen na 4 další pozemky, na které je uplatněno vlastnické 

právo z již proběhlého kupního řízení. 

Plocha pozemku má celkovou výměru 5643 m
2
, zastavěná plocha navrženého 

objektu je 762,38 m
2
, což je cca 13,5% z celkové plochy pozemku. Pozemek je rovinný 

s mírným spádem k jihovýchodní straně a je schopen dostatečného vsakování 

dešťových vod. Není tedy nutno řešit odvodnění pozemku. V současné době je pozemek 

zatravněn s výskytem vzrostlých dřevin z jihovýchodní strany od komunikace. Pozemek 

není oplocen a v současnosti nemá jakékoliv využití. Z vizuálního průzkumu pozemku 

bylo stanoveno, že pozemek byl v předešlém období srovnán do téměř rovinného stavu. 

Terén v místě výstavby se nachází v nadmořské výšce 491,550 m.n.m (místní 

komunikace) až 491,700 m.n.m. (hřbet terénní vlny, na který bude objekt osazen). 

Pozemek je napojený stávajícím sjezdem na místní komunikaci, která se napojuje 

na silnici II. třídy (360). V současné době není pozemek napojen na sítě technické 

infrastruktury. 
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Tab. 1: Stavební pozemky 

Parc. č. Vlastník 
Výměra 

m
2
 

Katastrální 

území 
Druh pozemku 

5810/18-3 
Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
5 643 

Velké 

Meziříčí 

Trvalý travní 

porost 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Místo výstavby (pozemek v částečně zastavěném území města přiléhající ke 

stávající zástavbě bytových domů a průmyslových objektů) není vázáno na žádné 

chráněné druhy rostlin ani živočichů. V blízkosti se nenachází chráněná území (plochy 

ÚSES, prvky soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, přírodní parky, aj.), 

poddolovaná území, kulturní památky, památky místního významu, či archeologické 

lokality. Hranice záplavového území řeky Oslavy se nachází v dostatečné vzdálenosti od 

plánované výstavby. Na stavební pozemek parc. č. 5810/18-3 (trvalý travní porost) 

v zastavěném území se nevztahuje ochrana ZPF. 

Ochranná pásma jednotlivé technické infrastruktury jsou v dostatečné vzdálenosti 

od objektu a budou respektována při výstavbě, zejména při výstavbě oplocení. Další 

požadavky při křížení, souběhu a práci v jejich blízkosti budou dodrženy dle platných 

předpisů, ČSN a podmínek jednotlivých správců technické infrastruktury. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rovinný (z vizuálního průzkumu bylo stanoveno, že pozemek byl 

v předešlém období srovnán do téměř rovinného stavu) s mírným spádem 

k jihovýchodní straně a je schopen dostatečného vsakování dešťových vod. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

Pro katastrální území, ve kterém je záměr navržen, je vydaná územně plánovací 

dokumentace – Územní plán města Velkého Meziříčí (ÚP). 

Pozemek stavby je zařazený dle platného územního plánu města Velkého Meziříčí 

do stabilizovaných ploch občanské vybavenosti – komerční vybavenost. 

Regulace zástavby na stabilizovaných plochách není daná. Umístění novostavby 

relaxačního centra na pozemku parcelního čísla 5810/18-3 a její využívání pro dané 

účely je tedy v souladu s platným územním plánem města. 
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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, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

Pro řešené území nebylo vydáno územní rozhodnutí ani uzavřená veřejnoprávní 

smlouva. Samostatná dokumentace pro územní řízení nebyla zpracována. S podáním 

žádosti na spojené územní a stavební řízení bude přiložena tato dokumentace obsahující 

náležitosti stavebního zákona 183/2006 Sb. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržené umístění relaxačního centra na ploše občanské vybavenosti a vzájemné 

odstupy od společných hranic pozemků respektují charakter stávající zástavby a jsou 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména s § 25 této vyhlášky. 

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly 

ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů. Realizací záměru nedojde ke změnám, které 

by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

K umístění a provedení záměru se vyjádřily níže uvedené dotčené orgány a správci 

inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

zohledňuje všechny jejich požadavky a je v souladu s jejich stanovisky a vyjádřeními, 

které jsou její nedílnou součástí projektové dokumentace. 

 MÚ Velké Meziříčí - odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko 

 MÚ Velké Meziříčí - vyjádření ke stavbě a k napojení objektu na stávající 

dopravní infrastrukturu (místní komunikace) 

 RWE GasNet, s.r.o - povolení stavby 

 E.ON - vyjádření o existenci distribuční soustavy a připojení k distribuční 

soustavě 

 VAS a. s., divize Žďár nad Sázavou: 

 – 1. vyjádření k realizaci stavby  

 – 2. vyjádření k napojení objektu vodovodní přípojkou na vodovodní řad 

 – 3. vyjádření k napojení objektu kanalizační přípojkou do splaškové kanalizace 

 – 3. vyjádření k napojení objektu kanalizační přípojkou do dešťové kanalizace 

 HZS kraje Vysočina 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba relaxačního centra není podmíněna žádnými investicemi. Souvisejícími 

investicemi ve fázi přípravy jsou jednotlivé přípojky inženýrských sítí pro zařízení 

staveniště, zařízení staveniště a oplocení staveniště. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 

navrhované novostavby relaxačního centra je uveden v tabulce č. 2. 

Tab. 2: Sousední dotčené pozemky a stavby 

Parc. č. Vlastník 
Výměra 

m
2
 

Katastrální 

území 
Druh pozemku 

5810/18-1 
Sanborn a.s., Zbraslavská 27/29, 

Malá Chuchle, 159 00 Praha 5 
11 249 

Velké 

Meziříčí 

Trvalý travní 

porost 

5810/18-2 
Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
3 305 

Trvalý travní 

porost 

5810/18-4 
Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
1 369 

Trvalý travní 

porost 

5810/34 
Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
2 690 Orná půda 

6399/5 
Město Velké Meziříčí 

Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
10 588 Ostatní plocha 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba relaxačního centra bude provedena jako samostatně stojící, třípodlažní, 

trvalá stavba. 

b) účel užívání stavby 

Novostavba relaxačního centra bude sloužit pro účely služeb zákazníkům formou 

wellness centra, kavárny, kadeřnického salónu s masážemi a kosmetikou, a obchodu se 

sportovním oblečením. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající území a objekty nejsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek 

a nevztahuje se na ně, stejně jako na navrhovanou novostavbu, žádná ochrana podle 

jiných právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

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

o obecně technických požadavcích na stavby. Veškeré konstrukce a zabudované 

materiály použité pro výstavbu budou doloženy platnými certifikáty. 

Na navržený záměr se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkající se stavby budou zapracovány do projektové 

dokumentace. Jedná se především o požadavky řešící napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby 

Tab. 3: Navrhované kapacity stavby SO01 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Maximální půdorysné rozměry m 30,66 x 24,66 

Výška objektu od UT m 13,22 (plochá střecha)/ 15,675 (stroj. VZT) 

Počet nadzemních podlaží - 3 + strojovna VZT 

Počet podzemních podlaží - 1 (částečné podsklepení) 

Zastavěná plocha m
2 762,38 

Užitná plocha m
2 2250,52 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 9748,40 

Počet jednotek a velikost užitných 

ploch 
- 

wellness centrum (686,22 m
2
) 

obchod (148,38 m
2
) 

kavárna (198,61 m
2
) 

kadeřnický salón (253,51 m
2
) 

Počet uživatelů - 105 

Počet pracovníků - 13 

SO 02 - Venkovní bazén - zastavěná plocha 186,00 m
2
 

SO 03 - Sklad zahradní techniky - zastavěná plocha 70,00 m
2
 

SO 04 - Parkoviště a připojení na místní komunikaci - plocha 1662,90 m
2
 

SO 05 - Vodovodní přípojka - délka 17,34 m k vodoměru; 10,13 m od vodoměru 

k objektu 

SO 06 - Přípojka splaškové kanalizace - délka 22,71 m k revizní šachtě; 8,56 m od 

revizní šachty k objektu 

SO 07 - Přípojka dešťové kanalizace - délka 29,04 m k retenční nádrži; 9,0 m od 

retenční nádrže k objektu 

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště - délka 21,14 m k ORL 

SO 09 - Přípojka VN - délka 19,32 m k trafostanici 

SO 10 - Podzemní vedení NN - délka 41,64 m od trafostanice k objektu 

SO 11 - Přípojka STL plynovodu - délka 36,62 m k HUP 

SO 12 - Rozvod venkovního osvětlení - celková délka 220,0 m 

SO 13 - Zpevněné plochy na pozemku - plocha 670,76 m
2
 

SO 14 - Plocha kolem venkovního bazénu - plocha 430,80 m
2
 

SO 15 - Přístupová cesta k objektu - plocha 37,02 m
2
; šířka 2,2 m 

SO 16 - Plochy pro kontejnery na komunální odpad - plocha 11,0 m
2
 

SO 17 - Retenční nádrž - 5 x 3 x 1 m; objem 15 m
3 

SO 18 - Odlučovač ropných látek - objem 20 m
3
 

SO 19 - Instalační šachta - šířka 2,5 m; délka 8,97 m; hloubka 2,0 m 

SO 20 - Oplocení - délka 305,25 m 
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i) základní bilance stavby 

Odhad potřeby materiálů a surovin, produkce výroby 

Záměr je bez nároků na potřeby surovin a produkci výrobků, nejedná se o výrobní 

objekt. 

Produkce odpadů a emisí 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona             

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláškou č. 383/2001 Sb., a 

předpisů souvisejících. Původce odpadů (realizační firma, stavebník) je povinen odpady 

zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů v 

souladu s § 11 zákona. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s 

tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, může převést do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 112, odst. 3, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 

skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 

mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 

podrobněji viz § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 

a) odpady z výstavby 

Při vlastní výstavbě se předpokládá vznik odpadů jen stavebního rázu (zemina, 

železo, ocel, plasty, beton, cihly, apod.). Více viz část B – Souhrnná technická zpráva. 

b) odpady z provozu 

Během provozu objektu bude vznikat běžný směsný komunální odpad, který bude 

průběžně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství města. Nebezpečné 

odpady budou likvidovány individuálně v rámci programu odpadového hospodářství 

města. Pro tříděný odpad budou využita nově navržená místa s kontejnery na 

separovaný odpad. 

c) emise z období výstavby 

Období výstavby představuje pouze dočasnou zátěž pro uvedenou lokalitu. Zde se 

předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanizmů a nákladní dopravy, 

především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací motory), tj. 

emise oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), tuhých znečišťujících látek (TZL) a 

sumy organických látek (TOC). Toto zatížení bude však krátkodobé, nevýznamné, 

s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci. 
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d) emise z provozu  

Při provozu objektu emise škodlivin nevznikají. Vytápění a ohřev TUV bude 

zajištěno pomocí plynových kotlů o celkovém výkonu 80 kW, akumulačních nádrží o 

objemu 2000 l a 1 000 l.  

Spotřebiče v objektu jsou elektrické. Emise z automobilové dopravy (osobní 

vozidla) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita 

ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového 

znečištění ovzduší ve městě, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla 

Pro danou budovu byl proveden výpočet energetického štítku obálky budovy dle 

ČSN 73 0540-2 a následné zařazení objektu do příslušné klasifikační třídy. 

Dle energetického štítku budovy je novostavba relaxačního centra zařazena (dle 

normy ČSN 73 0540-2) v klasifikační třídě B – ÚSPORNÁ. 

Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 – Stavební fyzika. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Množství odváděných dešťových vod ze stavebních pozemků je uvedeno v tabulce 

č. 4 pro stávající a nový stav, přičemž je počítáno s charakteristickou intenzitou           

15-minutového deště s periodicitou 0,5 dle ČHMÚ: 

Tab. 4 Bilance dešťových vod – porovnání pro stávající a nový stav 

Druh pozemku 

Vydatnost 

deště 

qs l.s
-1

.m
-2
 

Součinitel 

odtoku 

 

Odvodňovaná plocha 

S m
2
 

Odtok z území 

l.s
-1
 

stávající 

stav 

nový 

stav 

stávající 

stav 

nový 

stav 

Střechy objektů a budov 

0,0147 

1,0 0 762,38 0 11,21 

Dlažby s pískovými spárami, 

spád 1 - 5 % 
0,6 0 2764,46 0 24,38 

Travnaté plochy, spád 1 - 5 % 0,1 5643 1860,16 8,30 2,73 

Celkem - - 5643 5643,00 8,30 38,32 

Dojde k nárůstu množství odváděných vod o 30,02 l.s
-1

. Dešťové vody jsou 

svedeny trubním vedením z PVC DN 250 do retenční nádrže pro zachycování 

dešťových vod. Retenční nádrž je opatřena bezpečnostním přepadem do dešťové 

kanalizace. 

j) základní předpoklady výstavby 

Výstavba relaxačního centra včetně ostatních objektů bude provedena v jedné 

etapě. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:          III. čtvrtletí roku 2016 

Předpokládaný termín dokončení stavby:          IV. čtvrtletí roku 2019 
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k) orientační náklady stavby 

Náklady na novostavbu relaxačního centra jsou orientačně odhadnuty ve výši cca 

34 118 000 Kč (bez DPH). 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Novostavba relaxačního centra je v rámci projektové dokumentace členěná na 

následující stavební objekty. 

SO 01 - Relaxační centrum 

SO 02 - Venkovní bazén 

SO 03 - Sklad zahradní techniky 

SO 04 - Parkoviště a připojení na místní komunikaci 

SO 05 - Vodovodní přípojka 

SO 06 - Přípojka splaškové kanalizace 

SO 07 - Přípojka dešťové kanalizace 

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace 

SO 09 - Přípojka VN 

SO 10 - Podzemní vedení NN 

SO 11 - Přípojka STL plynovodu 

SO 12 - Rozvod venkovního osvětlení 

SO 13 - Zpevněné plochy na pozemku 

SO 14 - Plocha kolem venkovního bazénu 

SO 15 - Přístupová cesta k objektu 

SO 16 - Plochy pro kontejnery na komunální odpad 

SO 17 - Retenční nádrž
 

SO 18 - Odlučovač ropných látek 

SO 19 - Instalační šachta 

SO 20 - Oplocení 

Technologické zařízení v objektu 

VZT systém – strojovna VZT 

Systém vytápění – 2 x plynové kotle o celkovém výkonu 80 kW – místnost S01 

Technologie bazénu a vířivek – místnost S01 

2 x bezbariérový výtah + 1 x výtah po zásobování 

Technologie wellness centra ve 2 NP – místnost 223 

V Brně v lednu 2016 

              Vypracoval: Bc. Michal Prudek 



14 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

 

 

RELAXAČNÍ CENTRUM VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 
RELAXATION CENTER IN VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. MICHAL PRUDEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK, CSc. 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2016



15 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek parc.č. 5810/18-3 na kterém bude umístěna stavba relaxačního centra je 

situován v jižní části na okraji města a je veden v KN jako trvalý travní porost. Pozemek 

spadá do stabilizované plochy občanské vybavenosti dle platného územního plánu 

města Velkého Meziříčí. Tato lokalita je částečně zastavěna bytovými domy a 

průmyslovými objekty. Pozemek vznikl již provedeným rozparcelováním z pozemku 

parc.č. 5810/18, který byl rozdělen na 4 další pozemky, na které je uplatněno vlastnické 

právo z již proběhlého kupního řízení. 

Plocha pozemku má celkovou výměru 5643 m
2
, zastavěná plocha navrženého 

objektu je 762,38 m
2
, což je cca 13,5% z celkové plochy pozemku. Pozemek je rovinný 

s mírným spádem k jihovýchodní straně a je schopen dostatečného vsakování 

dešťových vod. Není tedy nutno řešit odvodnění pozemku. V současné době je pozemek 

zatravněn s výskytem vzrostlých dřevin z jihovýchodní strany od komunikace. Pozemek 

není oplocen a v současnosti nemá jakékoliv využití. Z vizuálního průzkumu pozemku 

bylo stanoveno, že pozemek byl v předešlém období srovnán do téměř rovinného stavu. 

Terén v místě výstavby se nachází v nadmořské výšce 491,550 m.n.m. (místní 

komunikace) až 491,700 m.n.m. (hřbet terénní vlny, na který bude objekt osazen). 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny proterozoika, zastoupeny 

zde granulity. 

V místě stavby byl zjištěn následující vertikální horninový profil: 

0,0 – 1,0 m granulit rozložený, charakteru hrubě zrnitého hlinitého písku s úlomky 

1,0 – 3,0 m granulit zvětralý či navětralý 

3,0 m –  granulit navětralý 

Popsané základové poměry, s ohledem na projektovanou hloubku založení 1,0 až 3 

m, budou tvořit horniny R4 (granulit zvětralý či navětralý) a tudíž se jedná o složité 

základové poměry. Projektovaný 3 – podlažní objekt je náročná konstrukce a spolu se 

základovými poměry se jedná o 3. geotechnikou kategorii. HPV se nachází v hloubce 

40,0 m. 
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Radonový index pozemku 

Na základě IG průzkumu a měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je 

stavební pozemek z hlediska plynopropustnosti klasifikován v kategorii 

>>plynopropustnost střední<<. V místě umístění novostavby objektu byla stanovena 

hodnota třetího kvartilu statistického souboru hodnot objemové aktivity radonu 

cA75 = 55,1 kBq/m
3
 a s ohledem na uvedené hodnocení plynopropustnosti je kategorie 

radonového indexu klasifikována jako střední. 

Jelikož se jedná o stavební pozemek se středním radonovým indexem, musí být 

předmětná stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Místo výstavby (pozemek v částečně zastavěném území města přiléhající ke 

stávající zástavbě bytových domů a průmyslových objektů) není vázáno na žádné 

chráněné druhy rostlin ani živočichů. V blízkosti se nenachází chráněná území (plochy 

ÚSES, prvky soustavy NATURA 2000, významné krajinné prvky, přírodní parky, aj.), 

poddolovaná území, kulturní památky, památky místního významu, či archeologické 

lokality. Hranice záplavového území řeky Oslavy se nachází v dostatečné vzdálenosti od 

plánované výstavby. Na stavební pozemek parc. č. 5810/18-3 (trvalý travní porost) 

v zastavěném území se nevztahuje ochrana ZPF. 

Ochranná pásma jednotlivé technické infrastruktury jsou v dostatečné vzdálenosti 

od objektu a budou respektována při výstavbě, zejména při výstavbě oplocení. Další 

požadavky při křížení, souběhu a práci v jejich blízkosti budou dodrženy dle platných 

předpisů, ČSN a podmínek jednotlivých správců technické infrastruktury. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území 

apod. 

Místo výstavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

Hranice záplavového území řeky Oslavy jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného 

objektu. 

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

na odtokové poměry v území 

Výstavba záměru na stávajícím pozemku nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky, kromě pozemku parc. č. 5810/18-4 přes který budou vedeny přípojky 

jednotlivých inženýrských sítí. Tento fakt nepředstavuje žádný problém, jelikož tento 

pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Musí být ale dbáno při práci na tomto pozemku na 

jednotlivé pokyny a vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí. Průběh 

stavebních prací bude představovat časově velmi omezené a občasné zvýšení hladiny 
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hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních 

prostředků. Hladina hluku se bude měnit především v závislosti na druhu prací, 

nasazení stavebních mechanizmů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich 

působení. Vzhledem k charakteru výstavby a objemu stavebních prací není 

pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. 

Stavební práce budou zajišťovat běžně používané stavební stroje – jedná se o 

běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní 

životní prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný – hluk ze 

staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude 

realizována pouze v denních hodinách. 

Období výstavby představuje pro uvedenou lokalitu rovněž dočasnou zátěž 

z hlediska vzniku emisí. Zdrojem emisí (prašnosti a emisí ze spalování) bude provoz 

stavebních mechanizmů a nákladní dopravy. Toto zatížení bude však krátkodobé a ve 

svém rozsahu při použití moderní techniky nebude mít dopad na celkovou imisní situaci 

v lokalitě. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. Zachycené dešťové vody budou 

akumulovány v retenční nádrži, ze které budou dále využívány k závlaze zeleně na 

pozemku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizací záměru nevznikají požadavky na asanace a demolice. Před zahájením 

stavební činnosti budou stávající dřeviny na pozemku odstraněny odbornou firmou, 

která k tomuto úkonu má potřebné oprávnění. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Záměr nevyžaduje žádné zábory PUPFL, výstavbou nebudou dotčeny ani ochranná 

pásma PUPFL. Jelikož je pozemek stavby zařazen dle platného územního plánu města 

Velkého Meziříčí do stabilizovaných ploch, tak se na něj nevztahuje ochrana ZPF podle 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění novely 

č.41/2015 Sb. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Podél stavebního pozemku ze severovýchodní strany je vedena stávající místní 

komunikaci, která se napojuje na silnici II. třídy (360). V současné době je pozemek 

napojen na tuto místní komunikaci nevyhovujícím sjezdem. Proto bude zřízen nový 

sjezd šířky 6,0 m, který bude sloužit pro obousměrnou dopravu. Napojení nového 
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sjezdu na místní komunikaci včetně vyznačení a posouzení rozhledových poměrů je 

vyznačeno v celkovém situačním výkresu. 

 Potřebná technická infrastruktura je vedena podél pozemku ze severozápadní strany 

na pozemku parc. č. 5810/18-4. Jedná se o sítě splaškové kanalizace (DN 500),   

dešťové kanalizace (DN 300), veřejný vodovodní řád (DN 160), elektrická síť VN a síť 

STL plynovodu (DN 150). 

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

investice 

Výstavba relaxačního centra není podmíněna žádnými investicemi. Souvisejícími 

investicemi ve fázi přípravy jsou jednotlivé přípojky inženýrských sítí pro zařízení 

staveniště, zařízení staveniště a oplocení staveniště. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívávání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Novostavba relaxačního centra bude sloužit pro účely služeb pro zákazníky formou 

wellness centra, kavárny, kadeřnického salónu a obchodu. Všechny základní kapacitní 

údaje a rozměry relaxačního centra jsou uvedeny v tabulce č. 1. Dále jsou pak uvedeny 

kapacity ostatních objektů. 

Tab. 1: Navrhované kapacity stavby SO01 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Maximální půdorysné rozměry m 30,66 x 24,66 

Výška objektu od UT m 13,22 (plochá střecha)/ 15,675 (stroj. VZT) 

Počet nadzemních podlaží - 3 + strojovna VZT 

Počet podzemních podlaží - 1 (částečné podsklepení) 

Zastavěná plocha m
2 762,38 

Užitná plocha m
2 2250,52 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 9748,40 

Počet jednotek a velikost užitných 

ploch 
- 

wellness centrum (686,22 m
2
) 

obchod (148,38 m
2
) 

kavárna (198,61 m
2
) 

kadeřnický salón (253,51 m
2
) 

Počet uživatelů - 105 

Počet pracovníků - 13 
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SO 02 - Venkovní bazén - zastavěná plocha 186,00 m
2
 

SO 03 - Sklad zahradní techniky - zastavěná plocha 70,00 m
2
 

SO 04 - Parkoviště a připojení na místní komunikaci - plocha 1662,90 m
2
 

SO 05 - Vodovodní přípojka - délka 17,34 m k vodoměru; 10,13 m od vodoměru 

k objektu 

SO 06 - Přípojka splaškové kanalizace - délka 22,71 m k revizní šachtě; 8,56 m od 

revizní šachty k objektu 

SO 07 - Přípojka dešťové kanalizace - délka 29,04 m k retenční nádrži; 9,0 m od 

retenční nádrže k objektu 

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště - délka 21,14 m k ORL 

SO 09 - Přípojka VN - délka 19,32 m k trafostanici 

SO 10 - Podzemní vedení NN - délka 41,64 m od trafostanice k objektu 

SO 11 - Přípojka STL plynovodu - délka 36,62 m k HUP 

SO 12 - Rozvod venkovního osvětlení - celková délka 220,0 m 

SO 13 - Zpevněné plochy na pozemku - plocha 670,76 m
2
 

SO 14 - Plocha kolem venkovního bazénu - plocha 430,80 m
2
 

SO 15 - Přístupová cesta k objektu - plocha 37,02 m
2
; šířka 2,2 m 

SO 16 - Plochy pro kontejnery na komunální odpad - plocha 11,0 m
2
 

SO 17 - Retenční nádrž - 5 x 3 x 1 m; objem 15 m
3 

SO 18 - Odlučovač ropných látek - objem 20 m
3
 

SO 19 - Instalační šachta - šířka 2,5 m; délka 8,97 m; hloubka 2,0 m 

SO 20 - Oplocení - délka 305,25 m 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Architektonické a stavební řešení záměru je přizpůsobeno územním podmínkám 

v dané lokalitě, charakteru stávající zástavby a požadavkům stavebníka. Dle platného 

územního plánu se na danou lokalitu nevztahuje jakákoliv regulace.  

Objekt je umístěn v přední části pozemku u místní komunikace. Zadní část 

pozemku je využita pro venkovní bazén a jako odpočinková část wellness centra. 

Podélná orientace objektu s hlavním vstupem je orientovaná ze severovýchodní strany a 

kopíruje místní komunikaci. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Objekt je třípodlažní se VZT strojovnou umístěnou v nadstřešní části, která tvoří 

pomyslné čtvrté podlaží. Dále je částečně podsklepen a je zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou. Nosný systém je proveden jako železobetonová skeletová konstrukce 

s výplňovým zdivem z cihelných bloků Heluz Family o tloušťce 300 mm. Stavba je 

opatřena z části kontaktním zateplovacím systémem a z části provětrávanou 
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dvouplášťovou fasádou. Jako izolant byl pro kontaktní systém použit pěnový polystyren 

EPS, který je součástí zateplovacího systému ETICS. Pro provětranou fasádu je použita 

minerální vata, která je zaklopena pláštěm z desek Cetris. 

Z vizuálního a barevného hlediska je objekt rozdělen schodišťovým traktem, který 

prostupuje celou budovou po celé její šířce a je zakončen VZT strojovnou. Tvoří tak 

dominantu objektu. Tato část je opatřena provětrávanou fasádou z desek Cetris červené 

barvy. Předsazená část wellness centra, která tvoří technickou místnost pro technické 

rozvody k jednotlivým zařízením wellness centra, je též opatřena provětrávanou fasádou 

z desek Cetris. Tato část je šedé barvy. Dále se v objektu nacházejí dvě terasy. Terasa 

z wellness centra z druhého podlaží je otevřená bez zastřešení. Terasa z kavárny je 

zastřešená. Kromě zmiňovaných částí opatřených provětrávanou fasádou je objekt bílé 

barvy. Soklová část je šedé barvy z mozaikové fasády. Jako výplně otvorů byla použita 

hliníková okna šedé barvy a hliníková velkoformátová okna, které dotvářejí 

architektonický ráz objektu, snižují energetickou náročnost objektu formou přijímaných 

solárních zisků a zvyšují proslunění objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Novostavba relaxačního centra bude sloužit pro účely služeb zákazníkům formou 

wellness centra, kavárny, kadeřnického salónu a obchodu se sportovním oblečením. 

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1 NP ze severovýchodní strany objektu od 

hlavní komunikace, který je oddělený od vstupu pro personál. V 1 NP se nachází hlavní 

vstupní část objektu s recepcí sloužící pro wellness centrum a spodní část wellness 

centra včetně přidružených prostor (šatny, sprchy, WC, ….). Ve spodní části wellness 

centra je dále umístěn relaxační bazén o vyšší teplotě a dvě vířivky. Z wellness centra je 

možný vstup do venkovních prostor. Pod wellness centrem se nachází technická 

místnost sloužící pro provoz objektu a provoz wellness centra. Tato místnost je 

přístupná po ocelových schodech z úklidové místnosti, která je přístupná z hlavního 

vstupního prostoru. Dále se v technické místnosti nachází sklad bazénové chemie, která 

je klasifikovaná jako nehořlavá. Ze severozápadní strany se nachází oddělený vstup pro 

personál objektu. Z tohoto vstupu následuje komunikační prostor s dvouramenným 

schodištěm a výtahem pro zásobování, schodiště a výtah propojuje všechna podlaží. 

Z komunikačního prostoru v 1 NP následují prostory pro zaměstnance. Všechna 

nadzemní podlaží jsou přístupná po dvouramenném schodišti nebo výtahem. Schodiště 

a výtah je přístupný z hlavní vstupní části.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází vrchní část wellness centra, která je 

propojena se spodní částí wellness centra pomocí ocelového točitého schodiště nebo 

výtahem. Ve druhé části se nacházejí sauny, různé typy lázní a přidružené prostory. Z 

druhé části wellness centra je možnost vstupu na terasu. 

Dále se ve 2 NP nachází obchod se sportovním oblečením a prádelna se sušárnou 

určená k potřebám wellness centra, která je přístupná z komunikačního prostoru 

personálu. 
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Ve třetím nadzemním podlaží je pak kavárna a kadeřnický salón s kosmetikou a 

masážemi. Kavárna je doplněna vstupem na terasu. 

Dále celým objektem prostupuje vzduchotechnická šachta, která vyúsťuje ve 

strojovně vzduchotechniky umístěné v nadstřešní části. Přístup ke strojovně je VZT 

šachtou vedoucí z 1 NP.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na navržený záměr se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Požadavky této vyhlášky 

byly zapracovány do projektové dokumentace. Především se jedná o vstupní část 

objektu a dále horizontální a vertikální pohyb po objektu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Stavba bude 

provedena dle platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotčených 

orgánů a v souladu s platnými předpisy a bude užívána k projektovanému účelu. 

Nášlapné vrstvy podlah musí mít provedenou protiskluzovou úpravu se součinitelem 

smykového tření min. 0,3. Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou chráněny 

zábradlím. Elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů, objekt bude 

chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. 

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát v průběhu provádění stavebních úprav. Ochrana 

zdraví při provádění je zmíněna v odstavci B8. Zásady organizace výstavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Objekt je třípodlažní se VZT strojovnou umístěnou v nadstřešní části, která tvoří 

pomyslné čtvrté podlaží. Dále je částečně podsklepen a je zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou. Bližší popis je uveden v odst. B.2.2 této zprávy. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém je železobetonový, skeletový bezprůvlakový. ŽB stropní desky 

jsou vynášeny přímo sloupy a tvoří tzv. lokálně podepřené desky. Celkovou prostorovou 

tuhost stavby zajišťují železobetonové schodišťové stěny včetně železobetonového jádra 

tvořící výtahové šachty. Skeletová konstrukce je pak opatřena výplňovým zdivem 

z cihelných bloků Heluz Family o tloušťce 300 mm. Stavba je opatřena z části 

kontaktním zateplovacím systémem a z části provětrávanou dvouplášťovou fasádou. 

Jako izolant byl pro kontaktní systém použit pěnový polystyren EPS, který je součástí 
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zateplovacího systému ETICS. Pro provětranou fasádu je použita minerální vata, která 

je zaklopena pláštěm z desek Cetris. 

Založení stavby 

Objekt je založen v rozdílných výškách. Podsklepená část objektu je založena na 

železobetonové základové desce tl. 500 mm. Zbylá část objektu je založena na 

železobetonových základových patkách a železobetonových pasech (schodišťová stěna). 

Výplňové zdivo je založeno na železobetonových pasech výšky 500 mm. 

Nosné svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměrech 300 x 

300 mm. Dále svislé nosné konstrukce tvoří ztužující stěny. Schodišťové stěny jsou 

tloušťky 200 mm a výtahové stěny ztužujícího jádra jsou tloušťky 150 mm. 

Podsklepená část je vynášena železobetonovými stěnami tloušťky 400 mm, spolu se 

základovou deskou tvoří železobetonovou základovou vanu. Nosné stěny strojovny 

VZT budou provedeny z cihelných bloků Heluz 30 P15 celoplošně na tenkovrstvou 

maltu. 

Nosné vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými lokálně podepřenými 

deskami tloušťky 240 mm. Stejná deska tvoří nosnou konstrukci střechy. Vodorovná 

konstrukce nad strojovnou VZT bude provedena z ocelových válcovaných nosníků HEB 

200 a trapézových plechů výšky 150 mm.  

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad objektem je provedena jako jednoplášťová plochá. Spád 

jednoplášťové ploché střechy je vytvořen ze spádových klínu z tepelné izolace EPS 

100 S. Dále je pak střešní konstrukce zateplena pěnovým polystyrenem EPS 150 S tl. 

3 x 60 mm a je opatřena hydroizolační fólií z PVC.  

Střešní plášť nad strojovnou VZT je vynášen vodorovnou konstrukcí z ocelových 

válcovaných nosníků HEB 200 a trapézovými plechy umístěnými na HEB nosnících. 

Tepelná izolace střešního pláště je z minerální vaty 2 x 50 mm. Nad tepelně izolační 

vrstvou je umístěna spádová vrstva ze spádových klínů z tepelné izolace EPS 100 S. 

Obě ploché střechy jsou provedeny ve spádu 3% ke střešnímu vtoku. 

Výplně otvorů 

Okna a dveře jsou hliníková s izolačními trojskly. Velkoformátová okna jsou pak 

dále opatřena venkovními žaluziemi. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné s ocelovou 

zárubní. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce je navržená v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 

zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a užívání 

při řádné údržbě, nemohly způsobit destruktivní poškození kterékoli části, náhlé nebo 

postupné zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které 

může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo 

její části, poškození nebo ohrožení připojených technických zařízení, ohrožení provozu 

pozemních komunikací a sítí technického vybavení v dosahu stavby, nepřiměřené 

porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání 

lidského činitele. 

Dále je stavební konstrukce navržená tak, aby po dobu plánované životnosti stavby 

vyhověla požadovanému účelu a odolala všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 

prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou vyskytnout při 

provádění i užívání stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

VZT systém – strojovna VZT 

Systém vytápění – 2 x plynové kotle o celkovém výkonu 80 kW – místnost S01 

Technologie bazénu a vířivek – místnost S01 

2 x bezbariérový výtah + 1 x výtah pro zásobování 

Technologie wellness centra ve 2 NP – místnost 223 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Ve smyslu ČSN 73 0802 tvoří posuzovaný administrativní objekt 11 požárních úseků.  

Výpis požárních úseků: 

P1.01/N2  Wellness centrum včetně technické místnosti v 1 S 

N1.02/N3  Chráněná úniková cesta typu A 

N1.03/N3  Komunikační prostor pro personál včetně dalších prostorů 

N1.04/N3  Strojovna VZT včetně VZT šachty 

N2.05  Obchod se sportovním oblečením 

N3.06  Kavárna 

N3.07  Kadeřnický salón 

Š-N1.08/N3 Instalační šachta 

Š-N1.09/N3 Instalační šachta 

Š-N1.10/N3 Instalační šachta 

Š-N1.11/N3 Instalační šachta 

Podrobné řešení a výpočet je v D.1.3.a. – Požární zpráva. 
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b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Výpočet proveden dle odst. 6 a odst. 7 ČSN 73 0802. 

Objekt tvoří 11 požárních úseků: 

P1.01/N2  II. SPB 

N1.02/N3  II. SPB – CHÚC A 

N1.03/N3  II. SPB  

N1.04/N3  II. SPB 

N2.05  VI. SPB 

N3.06  III. SPB 

N3.07  III. SPB 

Š-N1.08/N3 II. SPB 

Š-N1.09/N3 II. SPB 

Š-N1.10/N3 II. SPB 

Š-N1.11/N3 II. SPB 

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavku na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí 

Všechny stavební konstrukce splňují požadovanou požární odolnost dle tab. 12 

ČSN 73 0802 

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 V objektu se nachází 1 chráněná úniková cesta typu A a 11 nechráněných 

únikových cest. Z toho 6 nechráněných únikových cest ústí do chráněné únikové cesty 

typu A, kterou uniká 218 osob. Zbylé cesty nechráněné únikové cesty vedou přímo na 

volné prostranství. Z wellness centra přímo na volné prostranství uniká 17 osob a 

z komunikačního prostoru pro personál uniká přímo na volné prostranství 17 osob. 

Všechny únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 73 0802.  

 Objekt je opatřen na části kontaktním zateplovacím systémem a na části objektu je 

provedena provětraná fasáda. Kontaktní zateplovací systém je systému ETICS Baumit 

open Premium. Tento systém je uceleného výrobku třídy reakce na oheň B s tepelně 

izolační části třídy reakce E. Tepelně izolační část je provedena z fasádních desek 

pěnového polystyrénu EPS tl. 180 mm (samozhášivý stabilizovaný polystyren se 

sníženou hořlavostí) třídy reakce na oheň E, kontaktně spojenou se zateplovanou 

stěnou. Index šíření plamene po povrchu fasádní úpravy je 0,00 mm/min. 

 Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 

pozemky, viz situace.  

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnitřní odběrní místa 

 V objektu jsou navržena vnitřní odběrná místa s tvarově stálou hadicí. 

Nevzdálenější místo v požárním úseku od tohoto místa je maximálně 40 m. 

 Hadicové systémy musí být navrženy tak, aby mohly být účinně obsluhovány 

jednou osobou. Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou 

(měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly 

snadný přístup. Ve wellness centru jsou navržena 2 vnitřní odběrná místa, každá pro 

jedno podlaží. Déle pak je vnitřní odběrné místo navrženo v obchodě se sportovním 

oblečením a kadeřnickém salónu. 

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

Vnější odběrní místa  

Dle tab. 1 (2); tab. 2 (2) ČSN 73 0873. 

 Podzemní hydranty musí být osazeny na min. vodovodním řadu DN 100 mm, 

vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m a mezi sebou nesmí přesahovat 300 m 

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms
-1

 musí být minimálně Q=6 l/s. 

Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms
-1

 musí být minimálně Q=12 l/s. Statický 

přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 
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  pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, 

musí být navržena jiná varianta dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje 

požární vody. 

 Ve vzdálenosti 50 m od objektu se nachází nadzemní hydrant. Vodovodní potrubí 

DN 160 – vyhovuje. 

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

Přenosné hasicí přístroje (PHP) 

Tab. 2 Přenosné hasicí přístroje dle odst. 5.4 ČSN 73 0833 

Požární úsek Počet a typ PHP 

P1.01/N2 Wellness centrum včetně technické místnosti v 1 S 5 x PG6 21 A 

N1.03/N3 Komunikační prostor pro personál včetně dalších 

prostorů 
2 x PG6 21 A 

N1.04/N3 Strojovna VZT včetně VZT šachty 2 x PG6 21 A 

N2.05 Obchod se sportovním oblečením 2 x PG6 21 A 

N3.06 Kavárna 3 x PG6 21 A 

N3.07 Kadeřnický salón 3 x PG6 21 A 

  Další přenosný hasicí přístroj typu PG6 21A bude umístěn u hlavního domovního 

rozvaděče elektrické energie. U výtahových šachet bude umístěn přenosný hasicí 

přístroj Pě10 55B sloužící pro strojovnu výtahu. 

Podrobné řešení a výpočet je uveden v D.1.3.a. – Požární zpráva a v jednotlivých 

výkresech požárně bezpečnostního řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

  Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 

vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu.  

K objektu vede příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby šířky 6,0 m, která je 

napojena na stávající místní komunikaci, která se napojuje na silnici II. třídy (360). 

Příjezdová komunikace je provedena pro obousměrnou dopravu. 

Dle ČSN 73 0802 odst. 12.4.4 písmene b) se nemusí zřizovat u objektu nástupní 

plocha. Dle ČSN 73 0802 odst. 12.5 nejsou v posuzovaném objektu požadovány vnitřní 

zásahové cesty. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Podrobně popsáno v D.1.3.a Požární zpráva, konkrétně v bodě 2.9 technická 

zařízení. 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními 

Dle odst. 9.15. ČSN 73 0802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým 

osvětlením. Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst. 2.6 a 2.8. Nouzové 

osvětlení musí být funkční min. po dobu 15 minut. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 01 0813 a dle 

nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 

Označení únikových cest v objektu bude provedeno zřetelně dle ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a příslušnými normami. Zvláště s normami 

ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. 

Navržené stavební materiály, skladby obvodového pláště (obvodové zdivo, střecha, 

podlahy) a výplně vnějších otvorů splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu 

tepla (U [W/m
2
K]) uvedené v ČSN 73 0540-2. Též jsou posouzeny kritické detaily 

objektu na požadovaný teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2. 

Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 – Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost budov 

Pro danou budovu byl proveden výpočet energetického štítku obálky budovy dle 

ČSN 73 0540-2 a následné zařazení objektu do příslušné klasifikační třídy. 

Dle energetického štítku budovy je novostavba relaxačního centra zařazena (dle 

normy ČSN 73 0540-2) v klasifikační třídě B – ÚSPORNÁ. 

Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 – Stavební fyzika. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vzduchotechnický systém je doplněn o systém zpětného získávání tepla pro snížení 

tepelných a energetických ztrát objektu. U daného objektu se doporučuje doplnění 

dalšího systému využívajícího alternativní zdroje energie. Například fototermiku pro 

ohřev TUV nebo pro dohřev bazénové vody.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

komunální prostředí 

Navržené řešení novostavby splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dokumentace je 

v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky 

na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek a splňuje požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání 

Větrání objektu je především nuceně VZT systémem umístěným ve strojovně VZT 

v nadstřešní části. Uvažovaná hodnota výměny vzduchu při nuceném větrání je brána  

25 m
3
 na osobu/h. Vzduchotechnický systém je pak doplněn o systém zpětného 

získávání tepla pro snížení tepelných a energetických ztrát objektu. Dle individuální 

potřeby lze také jednotlivé místnosti odvětrávat přirozeně okny. 

Vytápění 

Objekt bude vytápěn dvěma plynovými kotli o celkovém výkonu 80 kW, které 

budou umístěny v technické místnosti S01. 

Osvětlení 

Denní osvětlení je zajištěno okny a uměle, instalací elektrických zdrojů světla. 

Zastínění 

Jako opatření zamezující nadměrnému přehřívání jednotlivých místností (zejména 

kadeřnického salónu a kavárny) jsou navrženy systémy venkovních a vnitřních žaluzií. 

Zásobování vodou 

Objekt je napojen pomocí potrubí HDPE 100 SDRC17 90 x 5,4 na hlavní 

vodovodní řád IPE 160. Délka přípojky k vodoměru je 17,34 m. Vodoměr je umístěn ve 

vodoměrné šachtě vně objektu, vodoměr musí být chráněn před účinky mrazu. Délka 

připojení od vodoměru směrem k objektu (po obvodové zdivo) je 10,13 m – součást 

vnitřního vodovodu. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek se nachází v oblasti středního radonového rizika. Hydroizolační 

souvrství je provedeno ze spodního modifikovaného SBS asfaltového pásu s 

polyesterovou nosnou vložkou bez povrchové úpravy (ELASTODEK 40 SPECIÁL tl. 4 

mm) a horního modifikovaného SBS asfaltového pásu s polyesterovou nosnou vložkou 

s horním povrchem opatřeným jemnozrnným posypem (ELASTEK 40 SPECIÁL tl.      

4 mm). Spodní pás je plošně nataven na asfaltový nátěr, který je proveden na 

betonovém podkladu. Horní pás je pak plošně nataven s přesahy na spodní pás. Takto 

provedené hydroizolační souvrství splňuje požadavky ochrany proti pronikání radonu ze 

zemního podloží. Všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou budou provedeny 

v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací s plynotěsnými prostupy. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Z inženýrsko-geologického průzkumu není zjevný výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nepředpokládá působení technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem 

Umístění objektu nebude mít jakýkoliv vliv z hlediska akustiky a vibrací na okolí, a 

nebude ani tímto okolím z hlediska akustiky nijak ztížen. Objekt se nachází u místní 

komunikace a v dostatečné vzdálenosti od komunikace II. Třídy (360). Přilehlá 

průmyslová část města nebude objekt nijak akusticky zatěžovat, jelikož všechny výroby 

a provozy průmyslové zóny jsou v uzavřeném prostoru a také v dostatečné vzdálenosti 

od objektu. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy 

ČSN 73 0532. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, není tedy třeba žádné protipovodňové 

opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresové části projektové 

dokumentace, výkres C.2 Celkový situační výkres stavby. 

Novostavba relaxačního centra bude napojena na: 

- veřejný vodovod vodovodní přípojkou 

- splaškovou kanalizaci kanalizační přípojkou 

- dešťovou kanalizaci kanalizační přípojkou 

- rozvod vysokého napětí a dále přes trafostanici NN kabelovou přípojkou  

- STL plynovodní potrubí STL přípojkou  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO05 Vodovodní přípojka  

 Potrubí HDPE 100 SDRC17 90 x 5,4 napojené na hlavní vodovodní řád IPE 160. 

Délka přípojky k vodoměru je 17,34 m. Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě vně 

objektu, vodoměr musí být chráněn před účinky mrazu. Délka připojení od vodoměru 

směrem k objektu (po obvodové zdivo) je 10,13 m – součást vnitřního vodovodu. 

SO 06 Přípojka splaškové kanalizace  

 Potrubí PP DN 300 napojené přes kanalizační šachtu na hlavní kanalizační řád 

splaškové kanalizace z betonového potrubí DN 500. Délka přípojky k revizní šachtě je 

22,71 m. Revizní šachta slouží ke kontrole kvality vypouštěných odpadních vod do 

kanalizace. Délka připojení od revizní šachty směrem k objektu (po obvodové zdivo) je 

8,56 m. 

SO 07 Přípojka dešťové kanalizace  

 Potrubí PP DN 250 napojené přes kanalizační šachtu na hlavní kanalizační řád 

dešťové kanalizace z betonového potrubí DN 300. Na kanalizační přípojku dešťové 

kanalizace bude umístěna retenční nádrž (SO17) o objemu 15 m
3
, která bude sloužit pro 

zachycování dešťových vod. Zachycené dešťové vody budou využity pro závlahu 

travnatých ploch a zeleně. Přípojka k retenční nádrži bude sloužit jako přepad retenční 

nádrže při přívalových deštích. Délka přípojky k retenční nádrži je 29,04 m. Délka 

připojení od retenční nádrže směrem k objektu (po obvodové zdivo) je 9,00 m. 

SO 08 Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště 

 Potrubí PP DN 250 napojené na hlavní kanalizační řád dešťové kanalizace 

z betonového potrubí DN 300. Na kanalizační přípojku dešťové kanalizace bude 
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umístěn odlučovač ropných látek (SO18) o objemu 20 m
3
, který bude sloužit pro 

zachycování ropných látek z přilehlého parkoviště. Za ORL bude osazena revizní 

šachta, která bude sloužit pro kontrolu kvality vypouštěných vod. Parkoviště bude 

odvodněno pomocí liniových odvodňovacích žlabů. Délka přípojky k ORL je 21,14 m. 

Délka odvodňovacích žlabů je 118,00 m.  

SO 09 Přípojka VN 

 Přípojka VN  bude napojena na trafostanici, umístěné u skladu zahradní techniky 

(SO03). Délka přípojky je 19,32 m. Z trafostanice bude objekt napájen NN.  

SO 10 Podzemní vedení NN 

 Podzemní vedení NN bude napojené z trafostanice. Délka NN od trafostanice 

k objektu (po obvodové zdivo) je 41,64 m.  

SO 11 Přípojka STL plynovodu 

 Potrubí PE DN 63 napojené na hlavní STL plynovodní řád ocel 150. Délka přípojky 

k hlavnímu uzávěru plynu je 36,62 m. Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním 

uzávěrem plynu v plynovodní skříni umístěné na fasádě objektu.  

SO 12 Rozvod venkovního osvětlení 

 Venkovní osvětlení bude napojeno elektrickým kabelem na NN přes trafostanici a 

bude tvořeno rozmístěnými stožáry výšky 5,0 m s výbojkovým osvětlením 50 W. Délka 

rozvodů kabelů je 220,00 m. Stožáry osvětlení budou rozmístěny cca po 8 až 10 m. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Podél stavebního pozemku ze severovýchodní strany je vedena stávající místní 

komunikace, která se napojuje na silnici II. třídy (360).  

b) napojení území na stávající dopravní strukturu 

Pozemek bude nově napojen novým sjezdem na stávající místní komunikaci, která 

se napojuje na silnici II. třídy (360). Sjezd je proveden pro obousměrnou dopravu. Šířka 

nového sjezdu je 6,0 m. Napojení nového sjezdu na místní komunikaci včetně 

vyznačení a posouzení rozhledových poměrů je vyznačeno v celkovém situačním 

výkresu.  
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c) doprava v klidu 

Před objektem je zřízeno parkoviště jak pro zákazníky relaxačního centra, tak pro 

obslužný personál. Toto parkoviště je odděleno. Na daném parkovišti je navrženo pro 

zákazníky celkem 25 parkovacích míst pro vozidla skupiny 1a. Z tohoto počtu jsou 2 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání 

je řešeno jako kolmé o velikosti 2,5 m x 5,0 m, pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace 3,5m x 5,0 m. Pro personál objektu je navrženo 6 kolmých 

parkovacích stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Objekt bude přístupný z chodníku protější strany místní komunikace, kde bude přes 

tuto komunikaci po zhotovení stavby proveden přechod pro chodce, který bude přímo 

napojen na přístupovou cestu objektu. V místě přejezdu přes přístupovou cestu bude 

zřízený varovný pás šířky 400 mm, který bude barevně a materiálově odlišen od 

povrchu přístupové cesty. Dále v tomto místě bude osazen snížený obrubník se snížením 

20 mm. Přístupová komunikace a vstup do objektu bude proveden dle vyhlášky            

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

užívání staveb. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Z celého stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu. Celková 

plocha skrývky ornice činí 5643 m
2
, což při předpokládané mocnosti vrstvy ornice      

20 cm představuje celkové množství 1130 m
3
 ornice. 

Po skončení stavby bude ornice využita k vytvoření a zúrodnění nově 

navrhovaných zelených ploch pozemku. 

b) použité vegetační prvky 

Úprava vegetace na stavebním pozemku bude po dokončení výstavby řešena 

realizační firmou, která bude vybrána stavebníkem. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Provoz relaxačního centra nebude zdrojem nadměrné hlučnosti nebo úniku emisí do 

životního prostředí. Případné negativní vlivy (hluk, emise) lze předpokládat pouze 

v rámci výstavby, ovlivnění nejbližšího okolí zůstane prakticky ve stejném rozsahu jako 

v současné době. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vodní zákon), záměr a jeho provoz není 

zdrojem znečištění vod od technologie. Odvodnění parkoviště bude doplněno před 

napojení na veřejnou kanalizaci o odlučovač ropných látek. Bazénové vody nejsou 

zdrojem technologických vod. 

Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona            

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících. Původce odpadů (realizační firma) je povinen odpady zařazovat 

podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 

zákona. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze 

osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 112, odst. 3 a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, 

které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 

zák. č. 185/2001 Sb. 

Hluk 

Umístění objektu nebude mít jakýkoliv vliv z hlediska akustiky a vibrací na okolí, a 

nebude ani tímto okolím z hlediska akustiky nijak ztížen. Objekt se nachází u místní 

komunikace a v dostatečné vzdálenosti od komunikace II. Třídy (360). Přilehlá 

průmyslová část města nebude objekt nijak akusticky zatěžovat, jelikož všechny výroby 

a provozy průmyslové zóny jsou v uzavřeném prostoru a také v dostatečné vzdálenosti 

od objektu. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy 

ČSN 73 0532. 

Všechny prostory s výskytem zařízení, které by vyvozovalo hluk nebo vibrace, jsou 

dispozičně odděleny od ostatních prostorů konstrukcemi, které jsou z hlediska akustiky 

vyhovující. Dále bude zařízení v těchto prostorech pružně odděleno od konstrukcí tak, 

aby případný hluk nebo vibrace způsobené těmito technickými zařízeními se nepřenášel 
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do těchto konstrukcí. Především se jedná o prostory strojovny a šachty VZT a technické 

místnosti S01 v suterénu objektu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V řešeném území nejsou z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění, vyhlášena žádná chráněná území, registrované významné 

krajinné prvky, přírodní park ani památný strom. 

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly 

ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů. Realizací záměru nedojde ke změnám, které 

by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzdálenost evropsky významných lokalit (EVL) od daného záměru (viz 

www.nature.cz), jejich předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že 

nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na EVL a 

ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v projektové dokumentaci 

uvedených parametrů a činností. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá daný záměr 

posouzení vlivu na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení. Pro jeho realizaci nejsou 

v rámci zjišťovacího řízení nebo dokumentace EIA stanoveny žádné podmínky. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Daným záměrem nejsou požadována ani navržena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na předkládaný záměr nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany 

obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., objekt relaxačního centra není určen 

k ochraně obyvatelstva v krizových situacích. 

http://www.nature.cz/
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřebné energie a média (elektrická energie, voda, plyn) pro výstavbu objektu 

budou zajištěny přípojkami od jednotlivých inženýrských sítí.  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude přirozeně odvodněno danou konfigurací terénu do stávající zelené 

plochy na stavebním pozemku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště není napojeno na technickou infrastrukturu. Potřebné energie a média 

(elektrická energie, voda, plyn) pro výstavbu objektu budou zajištěny přípojkami od 

jednotlivých inženýrských sítí. Pozemek je napojený stávajícím sjezdem na místní 

komunikaci, která se napojuje na silnici II. třídy (360). Tento sjezd bude sloužit 

k dopravě po dobu výstavby objektu, pak bude nahrazen novým. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba záměru na stávajícím pozemku nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky, kromě pozemku parc. č. 5810/18-4 přes který budou vedeny přípojky 

jednotlivých inženýrských sítí. Tento fakt nepředstavuje žádný problém, jelikož tento 

pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Musí ale být dbáno při práci na tomto pozemku na 

jednotlivé pokyny a vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí. Průběh 

stavebních prací bude představovat časově velmi omezené a občasné zvýšení hladiny 

hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních 

prostředků. Hladina hluku se bude měnit především v závislosti na druhu prací, 

nasazení stavebních mechanizmů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich 

působení. Vzhledem k charakteru výstavby a objemu stavebních prací není 

pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. 

Stavební práce budou zajišťovat běžně používané stavební stroje – jedná se o 

běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní 

životní prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný – hluk ze 

staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude 

realizována pouze v denních hodinách. 

Období výstavby představuje pro uvedenou lokalitu rovněž dočasnou zátěž 

z hlediska vzniku emisí. Zdrojem emisí (prašnosti a emisí ze spalování) bude provoz 
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stavebních mechanizmů a nákladní dopravy. Toto zatížení bude však krátkodobé a ve 

svém rozsahu při použití moderní techniky nebude mít dopad na celkovou imisní situaci 

v lokalitě. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude umístěno na ploše soukromého pozemku. Prostor provádění 

stavebních prací nebude veřejně přístupný, jelikož realizační firma před zahájením 

stavebních prací zajistí oplocení pozemku po celém obvodu. 

Realizací záměru nevznikají požadavky na asanace a demolice. Před zahájením 

stavební činnosti budou stávající dřeviny na pozemku odstraněny odbornou firmou, 

která k tomuto úkonu má potřebné oprávnění. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby zajistí a bude stavbu provádět tak, aby hluková zátěž 

v chráněném venkovním prostoru okolních staveb vyhověla požadavkům stanoveným 

v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné 

zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, 

tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 

následující zásady: 

 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné a 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 

dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. Pokud bude používán kompresor, elektrocentrála, apod., musí být tato 

zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě je to nutnost). 

 Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je 

provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším 

zdrojem rušení. Vlastní demoliční práce, provoz těžké mechanizace, apod. je nutné 

provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce) a to pouze v pracovní dny 

(mimo soboty a neděle). 

 Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 

7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku LAeq u blízké obytné 

zástavby. 
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Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno (pokud již 

není provedeno): 

 Zpevněním vnitrostaveništních komunikací, užíváním plochy pro dočištění 

(oklepové plochy). 

 Důsledným očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění. 

 Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona               

č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, znečištění bez průtahů 

odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

 Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 Skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

 Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

 Po dobu provádění demoličních a stavebních prací je třeba výhradně používat 

vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje. 

 Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, příp. úniků 

olejů či PHM do terénu. 

 Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude 

okamžitě asanováno. 

Vizuální rušení stavbou 

Za dodržování pořádku na staveništi odpovídá dodavatel stavby. Před zahájením 

zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských 

sítí, viditelně je označit, případně ověřit jejich přesné uložení kopanými sondami. Při 

souběžném vedení a křížení inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma 

podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských 

sítí. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Výstavba vlastního objektu nevyžaduje žádné zábory nad rámec staveniště, které 

bude zřízeno na stavebním pozemku parc. č. 3810/18-3. Realizací napojení objektu na 

inženýrské sítě dojde k dotčení pozemku parč. č. 3810/18-4 a jejímu časově omezenému 

záboru v minimálním nutném rozsahu pro uložení jednotlivých přípojek. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinen jednat podle zákona       

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odpad 

vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí 

být postupováno zejména podle § 16 zákona. Původce odpadu zařadí odpad podle 

vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s touto 

vyhláškou. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 této vyhlášky a likvidovány 

odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel 

stavebních prací) - původce odpadů. Původce odpadů je povinen uvedený seznam 

odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. 

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou 

oprávněnou organizací podle § 12, § 14 a § 17 zákona. 

Hlavním odpadem vzniklým při provádění bude dle rozsahu stavby převážně 

stavební a obalový odpad, který bude tříděn podle druhu a v co největší míře 

recyklován. 

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

Z celého stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu. Celková 

plocha skrývky ornice činí 5643 m
2
, což při předpokládané mocnosti vrstvy ornice      

20 cm představuje celkové množství 1130 m
3
 ornice. 

Po skončení stavby bude ornice využita k vytvoření a zúrodnění nově 

navrhovaných zelených ploch pozemku. 

Vzhledem k velké velikosti pozemku bude skrytá ornice ponechána na okraji 

staveniště. Zemní výkopek ze základových rýh bude odvezen na příslušnou skládku. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady vzniklé během výstavby je nutné roztřídit a nevyužitelný materiál odvést 

z prostoru staveniště na povolenou skládku. Třídění odpadů, jejich oddělené uložení do 

připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku zajistí zhotovitel stavby. Více 

viz odst. B. 8. e). 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní 

předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb, platné zákony, ČSN, 

vyhlášky a nařízení vlády, zejména pak: 

- vyhláška ČÚBS č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- 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,  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stávajícím, resp. provizorním oplocením 

(případně mechanickými zábranami) vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde budou 

prováděny stavební práce. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a budou 

prokazatelně proškoleni. Pracoviště bude řádně osvětleno (bude-li potřeba). 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřešeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stávající dopravní napojení stavebního pozemku a následně rovněž relaxačního 

centra na místní komunikaci na pozemku parc. č. 6399/5 nevyžaduje žádná dopravně-

inženýrská opatření. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Provádění stavby bude probíhat ve známých podmínkách běžnými stavebními a 

technologickými postupy. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat běžným postupem. Výstavba relaxačního centra včetně 

ostatních objektů bude provedena v jedné etapě. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:          III. čtvrtletí roku 2016 

Předpokládaný termín dokončení stavby:          IV. čtvrtletí roku 2019 

V Brně v lednu 2016 

              Vypracoval: Bc. Michal Prudek 
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D1.1.a.1 Účel objektu 

Novostavba relaxačního centra bude provedena jako samostatně stojící, třípodlažní, 

trvalá stavba a bude sloužit pro účely služeb zákazníkům formou wellness centra, 

kavárny, kadeřnického salónu a obchodu se sportovním oblečením. 

D1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního a 

dispozičního řešení 

Architektonické řešení 

Architektonické a stavební řešení záměru je přizpůsobeno územním podmínkám 

v dané lokalitě, charakteru stávající zástavby a požadavkům stavebníka. Dle platného 

územního plánu se na danou lokalitu nevztahuje jakákoliv regulace.  

Objekt je umístěn v přední části pozemku u místní komunikace. Zadní část 

pozemku je využita pro venkovní bazén a jako odpočinková část wellness centra. 

Podélná orientace objektu s hlavním vstupem je orientovaná ze severovýchodní strany a 

kopíruje místní komunikaci. 

Objekt je třípodlažní se VZT strojovnou umístěnou v nadstřešní části, která tvoří 

pomyslné čtvrté podlaží. Dále je částečně podsklepen a je zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou. Nosný systém je proveden jako železobetonová skeletová konstrukce 

s výplňovým zdivem z cihelných bloků Heluz Family o tloušťce 300 mm. Stavba je 

opatřena z části kontaktním zateplovacím systémem a z části provětrávanou 

dvouplášťovou fasádou. Jako izolant byl pro kontaktní systém použit pěnový polystyren 

EPS, který je součástí zateplovacího systému ETICS. Pro provětranou fasádu je použita 

minerální vata, která je zaklopena pláštěm z desek Cetris. 

Z vizuálního a barevného hlediska je objekt rozdělen schodišťovým traktem, který 

prostupuje celou budovou po celé její šířce a je zakončen VZT strojovnou. Tvoří tak 

dominantu objektu. Tato část je opatřena provětrávanou fasádou z desek Cetris červené 

barvy. Předsazená část wellness centra, která tvoří technickou místnost pro technické 

rozvody k jednotlivým zařízením wellness centra, je též opatřena provětrávanou fasádou 

z desek Cetris. Tato část je šedé barvy. Dále se v objektu nacházejí dvě terasy. Terasa 

z wellness centra z druhého podlaží je otevřená bez zastřešení. Terasa z kavárny je 

zastřešená. Kromě zmiňovaných částí opatřených provětrávanou fasádou je objekt bílé 

barvy. Soklová část je šedé barvy z mozaikové fasády. Jako výplně otvorů byla použita 

hliníková okna šedé barvy a hliníková velkoformátová okna, která dotvářejí 

architektonický ráz objektu, snižují energetickou náročnost objektu formou přijímaných 

solárních zisků a zvyšují proslunění objektu. 
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Funkční a dispoziční řešení 

Novostavba relaxačního centra bude sloužit pro účely služeb zákazníkům formou 

wellness centra, kavárny, kadeřnického salónu a obchodu se sportovním oblečením.  

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1 NP ze severovýchodní strany objektu od 

hlavní komunikace, který je oddělený od vstupu pro personál. V 1 NP se nachází hlavní 

vstupní část objektu s recepcí sloužící pro wellness centrum a spodní část wellness 

centra včetně přidružených prostor (šatny, sprchy, WC, ….). Ve spodní části wellness 

centra je dále umístěn relaxační bazén o vyšší teplotě a dvě vířivky. Z wellness centra je 

možný vstup do venkovních prostor. Pod wellness centrem se nachází technická 

místnost sloužící pro provoz objektu a provoz wellness centra. Tato místnost je 

přístupná po ocelových schodech z úklidové místnosti, která je přístupná z hlavního 

vstupního prostoru. Dále se v technické místnosti nachází sklad bazénové chemie, která 

je klasifikovaná jako nehořlavá. Ze severozápadní strany se nachází oddělený vstup pro 

personál objektu. Z tohoto vstupu následuje komunikační prostor s dvouramenným 

schodištěm a výtahem pro zásobování, schodiště a výtah propojuje všechna podlaží. 

Z komunikačního prostoru v 1 NP následují prostory pro zaměstnance. Všechna 

nadzemní podlaží jsou přístupná po dvouramenném schodišti nebo výtahem. Schodiště 

a výtah je přístupný z hlavní vstupní části.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází vrchní část wellness centra, která je 

propojena se spodní částí wellness centra pomocí ocelového točitého schodiště nebo 

výtahem. Ve druhé části se nacházejí sauny, různé typy lázní a přidružené prostory. Z 

druhé části wellness centra je možnost vstupu na terasu. 

Dále se ve 2 NP nachází obchod se sportovním oblečením a prádelna se sušárnou 

určená k potřebám wellness centra, která je přístupná z komunikačního prostoru 

personálu. 

Ve třetím nadzemním podlaží je pak kavárna a kadeřnický salón s kosmetikou a 

masážemi. Kavárna je doplněna vstupem na terasu. 

D1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné 

prostory, zastavěné plochy 

Všechny základní kapacitní údaje a rozměry relaxačního centra jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Dále jsou pak uvedeny kapacity ostatních objektů. 
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Tab. 1: Navrhované kapacity stavby SO01 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Maximální půdorysné rozměry m 30,66 x 24,66 

Výška objektu od UT m 13,22 (plochá střecha)/ 15,675 (stroj. VZT) 

Počet nadzemních podlaží - 3 + strojovna VZT 

Počet podzemních podlaží - 1 (částečné podsklepení) 

Zastavěná plocha m
2 762,38 

Užitná plocha m
2 2250,52 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 9748,40 

Počet jednotek a velikost užitných 

ploch 
- 

wellness centrum (686,22 m
2
) 

obchod (148,38 m
2
) 

kavárna (198,61 m
2
) 

kadeřnický salón (253,51 m
2
) 

Počet uživatelů - 105 

Počet pracovníků - 13 

SO 02 - Venkovní bazén - zastavěná plocha 186,00 m
2
 

SO 03 - Sklad zahradní techniky - zastavěná plocha 70,00 m
2
 

SO 04 - Parkoviště a připojení na místní komunikaci - plocha 1662,90 m
2
 

SO 05 - Vodovodní přípojka - délka 17,34 m k vodoměru; 10,13 m od vodoměru 

k objektu 

SO 06 - Přípojka splaškové kanalizace - délka 22,71 m k revizní šachtě; 8,56 m od 

revizní šachty k objektu 

SO 07 - Přípojka dešťové kanalizace - délka 29,04 m k retenční nádrži; 9,0 m od 

retenční nádrže k objektu 

SO 08 - Přípojka dešťové kanalizace - parkoviště - délka 21,14 m k ORL 

SO 09 - Přípojka VN - délka 19,32 m k trafostanici 

SO 10 - Podzemní vedení NN - délka 41,64 m od trafostanice k objektu 

SO 11 - Přípojka STL plynovodu - délka 36,62 m k HUP 

SO 12 - Rozvod venkovního osvětlení - celková délka 220,0 m 

SO 13 - Zpevněné plochy na pozemku - plocha 670,76 m
2
 

SO 14 - Plocha kolem venkovního bazénu - plocha 430,80 m
2
 

SO 15 - Přístupová cesta k objektu - plocha 37,02 m
2
; šířka 2,2 m 

SO 16 - Plochy pro kontejnery na komunální odpad - plocha 11,0 m
2
 

SO 17 - Retenční nádrž - 5 x 3 x 1 m; objem 15 m
3 

SO 18 - Odlučovač ropných látek - objem 20 m
3
 

SO 19 - Instalační šachta - šířka 2,5 m; délka 8,97 m; hloubka 2,0 m 

SO 20 - Oplocení - délka 305,25 m 
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D1.1.a.4 Technické a konstrukční řešení objektů 

D1.1.a.4.1 Konstrukční systém a statické řešení 

Konstrukční systém je železobetonový, skeletový bezprůvlakový. ŽB stropní desky 

jsou vynášeny přímo sloupy a tvoří tzv. lokálně podepřené desky. Celkovou prostorovou 

tuhost stavby zajišťují železobetonové schodišťové stěny včetně železobetonového jádra 

tvořící výtahové šachty. Skeletová konstrukce je pak opatřena výplňovým zdivem 

z cihelných bloků Heluz Family o tloušťce 300 mm.  

Objekt je založen v rozdílných výškách. Podsklepená část objektu je založena na 

železobetonové základové desce tl. 500 mm. Zbylá část objektu je založena na 

železobetonových základových patkách a železobetonových pasech (schodišťová stěna). 

Výplňové zdivo je založeno na železobetonových pasech výšky 500 mm. 

D1.1.a.4.2 Bourací a podchycovací práce 

Novostavba relaxačního centra nevyžaduje provádění bouracích či podchycovacích 

prací. 

D1.1.a.4.3 Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude po celém pozemku skryta ornice v mocnosti 

cca 0,2 m (případně více dle skutečnosti), která bude použita na konečnou úpravu 

pozemku. 

Výkopové práce budou strojně provedeny ve dvou fázích. V první fázi se výkop 

provede do úrovně -1,550 m. Ve druhé fázi se pak výkop pod podsklepenou částí 

prohloubí až na úroveň -3,040 m. Do takto provedených úrovní se provedou výkopy pro 

podkladní betony základové desky a jednotlivých základových patek pasů. Výkopy 

jednotlivých úrovní není nutno svahovat, jelikož jejich výška stěn není vyšší jak 1,5 m. 

Stěny výkopu první fáze budou oproti stěnám výkopu druhé fáze ve vzdálenosti 2,0 m. 

Tvoří tak mezi jednotlivými výkopy tzv. zemní lavice. Stěny výkopu druhé fáze nemusí 

být svahovány, jelikož jejich výška oproti stěnám výkopu první fáze není vyšší jak     

1,5 m. Pod sloupy v části pro zásobování se provedou výkopy pro jednotlivé základové 

patky do úrovně určenou skrytím ornice. 

Základová spára je navržena nad hladinou podzemní vody. Do doby provádění 

základů musí být chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení povětrnostními vlivy a 

k jejímu rozbřednutí. 
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D1.1.a.4.4 Základové konstrukce 

Objekt je založen v rozdílných výškách. Podsklepená část objektu je založena na 

železobetonové základové desce tl. 500 mm z betonu C 30/37. Na základovou desku 

budou provedeny železobetonové suterénní stěny a budou tak se základovou deskou 

tvořit tzv. základovou vanu. Zbylá část objektu je založena na železobetonových 

základových patkách a železobetonových pasech (schodišťová stěna) z betonu C 20/25. 

Základové patky a základové pasy pod ztužujícími a schodišťovými stěnami budou 

provedeny v jedné výšce a to výšky 1,2 m. Střední základové patky budou provedeny 

jako čtvercové o půdorysné velikosti 2,2 x 2,2 m. Rohové a krajní základové patky pak 

budou půdorysné velikosti 1,3 x 1,3 m. Pod sloupy u vstupní části budou patky o 

půdorysné velikosti 1,3 x 1,3 m. Základové patky pod sloupy u části pro zásobování 

budou provedeny rovnou do výkopu (nebudou bedněny) a budou velikosti 1,7 x 1,7 m.  

Po zhotovení základových patek a pasů včetně základů pod výtahové šachty se 

okolo těchto základových konstrukcí provede násyp do úrovně -0,950 m. Tento násyp 

bude proveden ze štěrkodrtě a bude hutněn ve dvou vrstvách na hodnotu 400 kPa. Na 

takto zhotovený násyp se pak provedou železobetonové základové pasy pod obvodové 

výplňové zdivo a velkoformátová okna. Tyto pasy budou spojeny pomocí betonářské 

výztuže s jednotlivými základovými patkami. 

Pod všechny základové konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 150 mm, 

který bude rozšířen oproti základovým konstrukcím o 150 mm na každou stranu. 

Podkladní beton provedený pak na základových pásech bude vyztužen kari - sítí 

8/150. V místě příček bude přivyztužen při horním okraji kari - sítí 8/150.  

V základových pasech budou v uvažovaných místech prostupů vloženy průchodky 

pro přípojky příslušných inženýrských sítí. 

Všechny základové konstrukce budou založeny v nezámrzné hloubce. 

D1.1.a.4.5 Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměrech 300 x 

300 mm. Dále svislé nosné konstrukce tvoří ztužující stěny. Schodišťové stěny jsou 

tloušťky 200 mm a výtahové stěny ztužujícího jádra jsou tloušťky 150 mm. 

Podsklepená část je vynášena železobetonovými stěnami tloušťky 400 mm, spolu se 

základovou deskou tvoří železobetonovou základovou vanu. Nosné stěny strojovny 

VZT budou provedeny z cihelných bloků Heluz 30 P15 tl. 300 mm celoplošně na 

tenkovrstvou maltu. 

Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihelných bloků Heluz 30 Family 

broušená tl. 300 mm na PUR pěnu Heluz. Vnitřní výplňové zdivo je pak provedeno 

z cihelných bloků Heluz 30 Plus tl. 300 mm na PUR pěnu. V části objektu, kde stěny 

sousedí s nevytápěným prostorem, bude použito výplňové zdivo z cihelných bloků 

Heluz 30 Family tl. 300 mm. 
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Příčky budou provedeny z cihelných broušených příčkovek tl. 115 mm a 100 mm 

provedených na PUR pěnu. 

Výplňové zdivo bude založeno na zakládací maltě tl. 30 mm a u stropní konstrukce 

bude ukončeno mezerou tl. 25 mm, která bude vyplněná PUR pěnou. V obvodových 

konstrukcích mezi sloupy a výplňovým zdivem bude vložen pás z minerální vaty     

tl.20 mm. 

Otvory ve zdivu pro okenní a dveřní výplně jsou zajištěny nosnými a nenosnými 

plochými překlady Heluz. 

D1.1.a.4.6 Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými lokálně podepřenými 

deskami tloušťky 240 mm. Stejná deska tvoří nosnou konstrukci střechy. Vodorovná 

konstrukce nad strojovnou VZT bude provedena z ocelových válcovaných nosníků HEB 

200 a trapézových plechů výšky 150 mm.  

D1.1.a.4.7 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad objektem je provedena jako jednoplášťová plochá. Spád 

jednoplášťové ploché střechy je vytvořen ze spádových klínu z tepelné izolace EPS   

100 S. Dále je pak střešní konstrukce zateplena pěnovým polystyrenem EPS 150 S tl.    

3 x 60 mm a je opatřena hydroizolační fólií z PVC tl. 1,5 mm, která je určená 

k mechanickému kotvení a je UV stabilní. U střešního vtoku bude tepelná izolace ze 

spádových klínů tloušťky minimálně 20 mm. Pod tepelnou izolaci na betonovou stropní 

konstrukci se provede parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou 

nosnou vložkou, která bude bodově natavena na asfaltovou emulzi provedenou na 

betonový podklad. PVC fólie bude od tepelné izolace oddělená separační geotextílií. 

Fólie a tepelná izolace bude kotvena pomocí talířových hmoždinek a turbošroubů do 

betonové stropní konstrukce. 

Střešní plášť nad strojovnou VZT je vynášen vodorovnou konstrukcí z ocelových 

válcovaných nosníků HEB 200 a trapézovými plechy umístěnými na HEB nosnících. 

Tepelná izolace střešního pláště je z minerální vaty 2 x 50 mm. Nad tepelně izolační 

vrstvou je umístěna spádová vrstva ze spádových klínů z tepelné izolace EPS 100 S. 

Pod minerální vatu na trápézové plechy bude provedena parozábrana ze samolepícího 

asfaltového pásu. Střešní plášť bude zakončen hydroizolací z PVC fólie tl. 1,5 mm, 

která je určená pro mechanické kotvení a je UV stabilní. Mezi spádové klíny z tepelné 

izolace a hydroizolační vrstvu bude vložena separační geotextílie. 

Obě ploché střechy jsou provedeny ve spádu 3% ke střešnímu vtoku. Všechny 

prostupy střešním pláštěm budou řádně utěsněny. Pro tyto prostupy budou použity 

systémové výrobky určené k tomuto využití. Na obou střechách budou osazeny 

dvoustupňové střešní vtoky se spodní bitumenovou manžetou a s horní PVC manžetou. 

Všechny střešní vtoky budou vyhřívány. Je tedy nutné přivést k těmto vtokům el. 
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kabely. Dále budou ve střešních atikách umístěny pojistné střešní vtoky a na obou 

střechách také bude umístěn bezpečnostní systém pro údržbu těchto střech. Střecha nad 

strojovnou VZT bude přístupná ze spodní střechy pomocí nerezového žebříku. Spodní 

střecha pak bude přístupná dveřmi ze strojovny VZT. 

D1.1.a.4.8 Komíny 

Pro odtah spalin z plynových kotlů jsou navrženy dva nerezové dvouplášťové 

komínové systémy Schiedel ICS25 s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 50 mm. 

Vnitřní průměr průduchu je 200 mm, vnější pak 300 mm. Komíny budou kotveny do 

zdiva a do stropní konstrukce po 3,0 m pomocí nerezových konzol z ocelové pásoviny a 

kruhových objímek. Volný přesah bez kotvení může být maximálně 1,5 m. Prostup 

komínu stropní konstrukcí bude oddilatován minerální vatou tl. 30 mm. Součástí 

komínového systému budou jednotlivé potřebné komponenty v závislosti na pozici a 

nutností kontroly těchto komínů. 

D1.1.a.4.9 Schodiště, rampy, žebříky 

V objektu jsou navržená dvě železobetonová schodiště a dvě ocelová. Hlavní 

železobetonové dvouramenné schodiště zpřístupňuje zákazníkům všechna užitná 

podlaží. Toto schodiště je provedeno ze statického hlediska jako železobetonová dvakrát 

zalomená deska a je navrženo dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále je opatřeno 

protiskluznou nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a ochranným zábradlím výšky    

1,0 m, včetně madel ukotvených na stěnách.  

Druhé železobetonové dvouramenné schodiště slouží pro zásobování a personálu 

objektu a je stejného typu jako hlavní schodiště. Toto schodiště nemusí splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 

Pro přístup do technické místnosti v podsklepené částí slouží ocelové 

jednoramenné schodiště. Toto schodiště je provedeno jako schodnicové ze schodnic 

z ocelových válcovaných profilů U 350 mm. Stupně jsou provedeny z ocelového 

pozinkovaného plechu a jsou do schodnic vynášeny pomocí L profilů 50 mm. Součástí 

tohoto schodiště je ocelová podesta z ocelového pozinkovaného plechu vynášeného U 

profily 180 mm a podpírajícím ocelovým sloupem z jeklu 120 mm. Schodiště je dále 

opatřeno pozinkovaným zábradlím s prutovou výplní a je výšky 800 mm. 

Pro přístup wellness centra ve druhém podlaží z prvního podlaží slouží ocelové 

nerezové točité schodiště. Toto schodiště je provedeno jako vřetenové s ocelovým 

vřetenem z trouby 200 mm. Vřeteno vynáší nerezové stupně spolu s nerezovým 

zábradlím se skleněnou výplní. Zábradlí je výšky 900 mm. 

Pro přístup strojovny VZT je v objektu umístěn pozinkovaný žebřík s ochranným 

košem. Tento žebřík prochází na celou výšku VZT šachty.  

Střecha nad strojovnou VZT bude přístupná ze spodní střechy pomocí nerezového 

žebříku.  
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D1.1.a.4.10 Izolace 

a) hydroizolace 

Hydroizolační souvrství je provedeno ze spodního modifikovaného SBS 

asfaltového pásu s polyesterovou nosnou vložkou bez povrchové úpravy 

(ELASTODEK 40 SPECIÁL tl. 4 mm) a horního modifikovaného SBS asfaltového 

pásu s polyesterovou nosnou vložkou s horním povrchem opatřeným jemnozrnným 

posypem (ELASTEK 40 SPECIÁL tl. 4 mm). Spodní pás je plošně nataven na asfaltový 

nátěr, který je proveden na betonovém podkladu. Horní pás je pak plošně nataven 

s přesahy na spodní pás.  

Hydroizolační souvrství pod základovou deskou bude chráněno před poškozením 

při provádění základové desky asfaltovou oxidovanou lepenkou A 330 H. Lepenka bude 

na hydroizolační souvrství natavena s přesahy. Hydroizolační souvrství v nepodsklepené 

části bude chráněno ochrannou vrstvou betonu tl. 50 mm. 

b) izolace tepelné 

Stavba je opatřena z části kontaktním zateplovacím systémem a z části 

provětrávanou dvouplášťovou fasádou. Jako izolant byl pro kontaktní systém použit 

pěnový polystyren EPS 150 S tl. 150 mm, který je součástí zateplovacího systému 

ETICS. Pro provětranou fasádu je použita minerální vata tl. 140 mm, která je zaklopena 

pláštěm z desek Cetris. U oken a dveří bude kontaktní systém přetažen přes jejich rám o 

40 mm, u velkoformátových oken o 60 mm. 

Všechny tepelné izolace konstrukcí jsou vypsány ve výpisu skladeb konstrukcí. 

c) izolace protihlukové 

 Nosná jádra obalových nebo vnitřních konstrukcí zaručují akustické požadavky. 

Tyto konstrukce jsou z hlediska tepelné techniky opatřeny tepelnými izolacemi, které 

tak zároveň zlepšují akustické požadavky na jednotlivé konstrukce. Posouzení těchto 

konstrukcí je blíže specifikováno v příloze 6 - Stavební fyzika. 

d) izolace protiradonová 

Stavební pozemek se nachází v oblasti středního radonového rizika. Hydroizolační 

souvrství je provedeno ze spodního modifikovaného SBS asfaltového pásu s 

polyesterovou nosnou vložkou bez povrchové úpravy (ELASTODEK 40 SPECIÁL tl.  

4 mm) a horního modifikované SBS asfaltového pásu s polyesterovou nosnou vložkou 

s horním povrchem opatřeným jemnozrnným posypem (ELASTEK 40 SPECIÁL tl.      

4 mm). Spodní pás je plošně nataven na asfaltový nátěr, který je proveden na 

betonovém podkladu. Horní pás je pak plošně nataven s přesahy na spodní pás. Takto 

provedené hydroizolační souvrství splňuje požadavky ochrany proti pronikání radonu ze 

zemního podloží. Všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou budou provedeny 

v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací s plynotěsnými prostupy. 
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D1.1.a.4.11 Dělící konstrukce 

a) pevné příčky 

Příčky budou provedeny z cihelných broušených příčkovek tl. 115 mm a 100 mm 

provedených na PUR pěnu. 

Zdivo bude založeno na zakládací maltě tl. 30 mm a u stropní konstrukce bude 

ukončeno mezerou tl. 25 mm, která bude vyplněná PUR pěnou. 

Otvory ve zdivu pro dveřní výplně budou zajištěny nenosnými plochými překlady 

Heluz. 

b) lehké příčky 

Nejsou navrženy. Okolo odpadního potrubí střešních vtoků bude proveden 

sádrokartonový záklop. 

D1.1.a.4.12 Podlahy 

V 1NP mino wellness centrum budou podlahy opatřeny pěnovým polystyrenem 

EPS Grey 150 S Isover tl. 80 mm. V dalších nadzemních podlažích pak pěnovým 

polystyrenem EPS 150 S tl. 80 mm. Roznášecí vrstva bude provedena z litého betonu. 

Jako nášlapná vrstva podlah je volena keramická slinutá dlažba. V místnostech 

obsahující mokrý provoz bude pod nášlapnou vrstvu provedena hydroizolační stěrka ve 

dvou vrstvách. 

Ve wellness centru bude podlaha opatřena pěnovým polystyrenem EPS 150 S tl. 60 

mm. Roznášecí vrstva bude provedena z litého voděodolného betonu a bude provedena 

v určitých částech wellness centra ve spádu 1,0% (ochoz bazénu). Nášlapná vrstva pak 

bude provedena z keramické mozaikové dlažby. Pod nášlapnou vrstvu bude provedena 

hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. 

Všechny podlahy kromě podlahy ve strojovně VZT a technické místnosti v suterénu 

budou provedeny jako plovoucí, to znamená, že budou od ostatních konstrukcí pružně 

odděleny. 

Podlaha v suterénu bude provedena z litého voděodolného betonu. Podlaha ve 

strojovně VZT pak ze samonivelační stěrky.  

Všechny skladby podlahy jsou uvedeny ve stavebně konstrukčním řešení této 

projektové dokumentace.  

D1.1.a.4.13 Výplně otvorů 

a) okna a venkovní dveře 

Hliníková otvíravá a sklápěcí nebo fixní okna, resp. dveře jsou zasklená izolačním 

trojsklem. Schüco AWS 90.SI+ (okna), Schüco ADS 90. SI (dveře). 
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b) stínící a zatemňovací technika 

Přehřívání stavby vlivem velkých skleněných ploch v obvodových konstrukcích 

bude zamezeno pomocí předsazených částí objektu v částech těchto velkých skleněných 

ploch a pomocí venkovních žaluzií s elektrickým pohonem. Na základě volby investora 

budou okna doplněna vnitřními žaluziemi. 

c) vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou převážně dřevěné jednokřídlové otočné s ocelovými 

zárubněmi. Dveře na rozmezí vytápěného a nevytápěného prostoru budou plastové 

čtyřkomorové s plnou výplní. Dveře dvoukřídlové otočné do prostoru obchodu, kavárny 

a kadeřnického salónu budou hliníkové. 

d) vrata 

Nejsou navržena. 

D1.1.a.4.14 Úpravy povrchů 

a) omítky vnitřní 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny dvěma vrstvami omítky (jádrová 

vápenocementová omítka tl. 10 mm a štuková čistě vápenná omítka tl. 5 mm). Omítky 

budou provedeny dle doporučení výrobce keramických tvárnic Heluz a technologických 

postupů výrobce omítkových směsí. Betonové stěny před prováděním omítek budou 

opatřeny adhezním penetračním nátěr. Nanášení bude provedeno dle pokynů výrobce. 

b) omítky venkovní 

Venkovní omítky budou provedeny v rámci zateplovacího systému ETICS od firmy 

Baumit, viz výpis skladeb konstrukcí. Je nutné dodržet technologické postupy 

předepsané výrobcem. Fasádní úprava bude zhotovena z jednosložkové silikonové 

omítky zrnitosti 1,5 mm. 

c) obklady 

Keramické obklady v místnostech sociálního zázemí a v kuchyni budou voleny dle 

výběru investora. Rohy a ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. 

ukončujícími obkladovými lištami. Napojení dlažeb a obkladů, vč. soklíků bude 

oddilatováno. Obklady ve wellness centru budou z keramických mozaikových obkladů. 

Pod tyto obklady bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Mozaikové 

obklady budou spárovány speciální bazénovou spárovací hmotou. 
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d) nátěry 

Typy maleb v jednotlivých místnostech budou zvoleny dle výběru investora a 

charakteru podkladu (cihelné stěny, sádrokarton). Ocelové konstrukce budou opatřeny 

základním nátěrem a antikorozní vrchní barvou ve zvolené barevnosti nebo ochranou 

žárovým zinkováním. Vrstvy nátěrů a jejich nanášení budou provedeny dle platných 

technologických postupů a pravidel, které stanovují ČSN nebo technologické předpisy 

výrobců jednotlivých používaných materiálů. 

e) podhledy 

Vodorovné SDK podhledy budou zavěšené na konstrukci stropu pomocí ocelových 

typizovaných profilů. SDK podhled bude tvořený deskami Knauf Whitte v tl. 12,5 mm, 

popřípadě deskami Green v mokrých provozech. Hlavní vstupní část ve všech podlažích 

bude opatřená požárním podhledem z desek Knauf Red tl. 15 mm s požární odolností  

EI 30 DP1. 

D1.1.a.4.15 Konstrukce zámečnické 

Hlavní schodiště a schodiště pro personál budou opatřeny nerezovým zábradlím 

výšky 1,0 m. Terasy wellness centra a kavárny budou opatřeny nerezovým zábradlím se 

skleněnou výplní a výplní z Cetris desek. Zábradlí bude výšky 1,0 m. Dalším 

zámečnickým prvkem v budově je nerezové točité schodiště, schodiště do suterénu, 

žebřík zpřístupňující strojovnu VZT a žebřík zpřístupňující střešní konstrukci nad 

strojovnou VZT. Všechny zámečnické prvky budou provedeny dle výpisu prvků této 

projektové dokumentace. 

D1.1.a.4.16 Konstrukce klempířské 

Klempířské prvky a výrobky zahrnují: 

- venkovní parapety 

- terasové půlkruhové okapy Ø 150; 125 mm, vč. háků, kotlíku a čel 

- terasové svody Ø 110; 87 mm vč. zděří a lapačů střešních splavenin 

- poplastované profily 

D1.1.a.4.17 Úprava kolem objektu 

Po obvodu relaxačního centra bude proveden chodník šířky 1 500 mm zpevněný 

betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm uloženou do lože z jemné drtě fr. 8/16 mm. 

Dlažba bude lemována záhonovými, resp. chodníkovými obrubníky do betonové opěry. 

Z důvodu zamezení volného pohybu osob nebo zvířat bude pozemek oplocen. 

Oplocení bude provedeno z pohledového ztraceného bednění tl. 200 mm. Oplocení bude 

výšky 2,0 m. V průčelí objektu bude tento plot snížen na 1,5 m. 
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D1.1.a.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a příslušnými normami. Zvláště s normami 

ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3. 

Navržené stavební materiály, skladby obvodového pláště (obvodové zdivo, střecha, 

podlahy) a výplně vnějších otvorů splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu 

tepla (U [W/m
2
K]) uvedené v ČSN 73 0540-2. Též jsou posouzeny kritické detaily 

objektu na požadovaný teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2. Podrobné posouzení a 

výpočty jsou uvedeny ve složce 6 - Stavební fyzika. 

D1.1.a.6 Technická a technologická zařízení 

VZT systém – strojovna VZT 

Systém vytápění – 2 x plynové kotle o celkovém výkonu 80 kW – místnost S01 

Technologie bazénu a vířivek – místnost S01 

2 x bezbariérový výtah + 1 x výtah po zásobování 

Technologie wellness centra ve 2 NP – místnost 223 

V Brně v lednu 2016 

              Vypracoval: Bc. Michal Prudek 
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Závěr 

Touto diplomovou prací byla vypracována prováděcí projektová dokumentace 

stavby třípodlažního relaxačního centra umístěného na pozemku parc. č. 5810/18-3 

v částečně zastavěném území města Velké Meziříčí. 

Tato práce je řešena takovým způsobem a rozsahem, aby co nejvíce odpovídala 

skutečnosti, tzn. umístění objektu na konkrétní pozemek, do konkrétní lokality, 

s napojením na konkrétní technickou a dopravní infrastrukturu. Vzhledem 

k různorodosti provozů v objektu vznikl nelehký úkol při řešení jak dispozičního 

hlediska, tak konstrukčního spolu s požadavky jednotlivých právních předpisů a norem. 

Především skloubení provozu wellness centra s ostatními provozy, kdy na jednotlivé 

požadavky jsou kladené vyšší nároky oproti požadavkům na zbylé provozy. Zejména se 

jedná o hygienické a tepelně technické požadavky spolu s požadavky na konstrukční 

řešení. Při řešení tohoto úkolu byly velkou mírou využity zpracovávané specializace, 

které tak zároveň byly velkým přínosem nových znalostí a poznatků.   

Diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním a s příslušnými právními 

předpisy a je velkým přínosem pro následné řešení problémů v praxi. 
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Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 

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

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

požárního dozoru 

Zákon č. 91/2005 Sb., v úplném znění zákona 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 

měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 

požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími 

dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (2004), ve znění 

vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. 

ČSN 736110 Projektování pozemních komunikací, tab. 34 (2006) 

ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, tab. 6 (2011) 
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ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny (2013) 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0802:05/2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:04/2009-Z1 05/2012 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0818:07/1997-Z1 10/2002 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 

osobami 

ČSN 73 0821:05/2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0848:04/2009 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 

ČSN 73 0872:01/1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana stavebních objektů proti 

šíření požáru VZT zařízením 

ČSN 73 0873:06/2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN EN 1990 zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 zatížení konstrukcí – Část 1-1 obecná zatížení – objemové tíhy a 

užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 zatížení konstrukcí – Část 1-3 obecná zatížení – zatížení sněhem 

ČSN EN 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 obecná pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN EN 206-1 beton – Část 1 specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 73 1204 navrhování betonových konstrukcí  

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 

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

ČSN 73 0540 – 3 - Tepelná ochrana budov - Část 3 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 
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Webové stránky 

http://www.lomax.cz 

http://www.heluz.cz 

http://www.isover.cz 

http://www.bachl.cz 

http://www.topwet.cz 

http://www.dektrade.cz 

http://www.tzb-info.cz 

vwww.schueco.com 

http://www.diton.cz 

vwww.sapeli.cz 

http://www.pvplast.cz 

http://www.indeco.cz 

http://www.mapei.cz 

http://www.baumit.cz 

http://www.fatra.cz 

http://www.rako.cz 

http://www.presbeton.cz 

http://www.transportbeton.cz 

http://www.cuzk.cz 

http://www.regulus.cz 

http://www.hafix.cz/ 

http://bazeny.wikina.cz 

http://www.radonovyprogram.cz 

http://www.steelcalc.com 

  

http://www.lomax.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.diton.cz/
http://www.sapeli.cz/
http://www.pvplast.cz/
http://www.indeco.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP  nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

SO  stavební objekt 

B.p.v.  Baltský výškový systém – po vyrovnání 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ  revizní šachta 

IŠ  instalační šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

ORL  odlučovač ropných látek 

STL  středotlaký plynovodní řád 

VN  vysoké napětí 

NN  nízké napětí 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyrén 

TI  tepelná izolace 

PE  polyethylen 

PVC  polyvinylchlorid 

DN  průměr 

Ø  průměr 

DL.  délka 

TL.  tloušťka 

Rdt.  tabulková výpočtová únosnost 

Tř.  třída zeminy 

parc. č.  parcelní číslo 

KN  katastr nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

TUV  teplá úžitková voda 

ČSN  česká technická norma 

ČSN EN  převzatá evropská norma 

EIA  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

SBS  styre-butadien-styren  (syntetický kaučuk) 

ETICS  vnější zateplovací systém 

temp.  temperovaný prostor 

vytáp.  vytápěný prostor 

PD  projektová dokumentace 

PHP  požární hasící přístroj 

PBŘS  požární bezpečnostní řešení stavby 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 
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NÚC  nechráněná úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

PÚ  požární úsek 

R  únosnost a stabilita 

E  celistvost 

I  teplota na neohřívané straně 

W  hustota tepelného toku 

P  podzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb) 

N  nadzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb) 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m
2
] 

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m
2
] 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

b součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření (žádné c=1) 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m
2
] 

ps stálé požární zatížení [kg/m
2
] 

Si plocha místnosti [m
2
] 

S celková půdorysná plocha požárního úseku [m
2
] 

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

s součinitel vyjadřující podmínky evakuace  

Spo celková požárně otevřená plocha [m
2
] 

l délka obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu výška obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

po procento požárně otevřených ploch [%] 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m
2
] 

d odstupová vzdálenost [m] 

   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [    

   relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [      

    teplota zeminy pod podlahou v zimním období [     

    teplota zeminy u svislé stěny v zimním období [    

   teplota vnitřního vzduchu v zimním období [     

     teplotní přirážka [     

    návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [     

   relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%]   

     vlhkostní přirážka [%]   

    návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

di  tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

    součinitel tepelné vodivosti [W/m K] 

Rsi   tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m
2
 K/W] 
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Rse  tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m
2
 K/W] 

Ag  celková plocha zasklení [m
2
] 

Af  celková plocha rámu [m
2
] 

Ug  Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m
2
 K] 

Uf  Součinitel prostupu tepla rámem [W/m
2
 K] 

Ig  viditelný obvod zasklení [m] 

    lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy 

zasklení, distančního rámečku a rámu [W/m K] 

   součinitel prostupu tepla [W/m
2
 K] 

     průměrný součinitel prostupu tepla [W/m
2
 K] 

      teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

   lineární činitel prostupu tepla [W/m K] 

  bodový činitel prostupu tepla [W/ K] 

     pokles dotykové teploty [   

   zkondenzovaná vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m
2
 a] 

        nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období [   

    pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období [   

A plocha [m
2
] 

V  objem [m
3
] 

    vážená stavební neprůzvučnost      

      hladina akustického tlaku kročejového zvuku      

     minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 
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Seznam příloh 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Studie:  01 – Situace        1:500 

  02 – Půdorys 1 NP      1:150 

  03 – Půdorys 2 NP      1:150 

  04 – Půdorys 3 NP      1:150 

  05 – Střecha       1:150 

  06 – Řez B-B´       1:120 

  07 – Pohledy       1:200 

Prvotní návrh objektu 

Seminární práce – Rozbor typologických zásad relaxačního centra ve Velkém Meziříčí 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 

Výkresy: C.1 – Situace širších vztahů     1:12000 

  C.2 – Celkový situační výkres    1:200 

C.3 – Katastrální situace     1:2000 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Výkresy: D.1.1.01 – Půdorys 1 S     1:50 

D.1.1.02 – Půdorys 1 NP     1:50 

  D.1.1.03 – Půdorys 2 NP     1:50 

  D.1.1.04 – Půdorys 3 NP     1:50 

  D.1.1.05 – Řez A-A´      1:50 

  D.1.1.06 – Řez B-B´      1:50 

  D.1.1.07 – Řez C-C´      1:50 

  D.1.1.08 – Pohledy      1:100 
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Složka č.4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Výkresy: D.1.2.01 – Základy      1:50 

  D.1.2.02 – Výkres tvaru stropu nad 1 S   1:50 

  D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 1 NP   1:50 

  D.1.2.04 – Výkres tvaru stropu nad 2 NP   1:50 

  D.1.2.05 – Výkres tvaru stropu nad 3 NP   1:50 

  D.1.2.06 – Jednoplášťová plochá střecha   1:50 

  D.1.2.07 – Detail A – Venkovní žaluzie   1:5 

  D.1.2.08 – Detail B – Vstup na střechu   1:5 

  D.1.2.09 – Detail C – Střešní atika    1:5 

  D.1.2.10 – Detail D – Střešní vtok    1:5 

  D.1.2.11 – Detail E – Vstup na terasu wellness  1:5 

  D.1.2.12 – Detail F – Ukončení terasy wellness  1:5 

  D.1.2.13 – Detail G – Ukončení terasy kavárna  1:5 

  D.1.2.14 – Detail H – Předsazená konstrukce  1:5 

D.1.2.15 – Výkres bazénu a vířivek    1:75 

  D.1.2.16 – Výpis skladeb konstrukcí 

  D.1.2.17 – Výpis skladeb podlah 

  D.1.2.18 – Výpis výrobků 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D.1.3.a   – Požární zpráva 

Výkresy: D.1.3.01 – Situace      1:200 

D.1.3.02 – Půdorys 1 S; Strojovna VZT   1:50 

  D.1.3.03 – Půdorys 1 NP     1:50 

  D.1.3.04 – Půdorys 2 NP     1:50 

  D.1.3.05 – Půdorys 3 NP     1:50 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

Stavební fyzika 

Stavební fyzika - Přílohy 
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Složka č. 7 – Specializovaný projekt – Betonové konstrukce 

  Technická zpráva; Statický výpočet 

  Přílohy 

Výkresy: 01 – Výkres tvaru 1 S      1:100 

02 – Výkres tvaru 1 NP     1:100 

03 – Výkres tvaru 2 NP     1:100 

04 – Výkres tvaru 3 NP     1:100 

05 – Výkres bazénu      1:75 

Složka č. 8 – Specializovaný projekt – Vytápění 

  Technický popis; Výpočty 

Výkresy: 01 – Půdorys technické místnosti    1:100/50 

02 – Schéma zapojení kotlů     1:50 
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Přílohy 

Viz samostatné složky bakalářské práce:  

Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

Složka č.2 – C Situační výkresy 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Složka č.4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Složka č.5 – Požárně bezpečnostní řešení  

Složka č.6 – Stavební fyzika 

Složka č.7 – Specializovaný projekt – Betonové konstrukce 

Složka č.8 – Specializovaný projekt – Vytápění 

 

 


