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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění novostavby 

sportovního centra. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení 

osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho 

dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 

řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 

stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, 

budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 

č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy 

do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní 

straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Romana Benešová 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

  



 

 

 

 

Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

pro provedení novostavby sportovního centra s doplněním o specializaci z oboru 

zdravotechnika. Stavba bude umístěna ve městě Velké Meziříčí, na ulici Školní a bude 

situována na parcelu 5917/16 o celkové ploše 17 820,2 m2. Celková zastavěná plocha 

navrženého objektu činí 919,88 m2.  

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má členitý půdorysný tvar, který je 

tvořen třemi na sebe navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží s částečným 

podsklepením. Objekt bude založen na betonových základových pasech. Nosný 

systém je zvolen jako zděný podélný se ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo bude 

navrženo z broušených keramických tvárnic v nadzemních podlažích a ztraceným 

bedněním v suterénní části. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními 

panely. Na celou budovu je projektována provětrávaná fasáda ze dvou typů 

cementotřískových desek. Nosný rošt provětrávané fasády bude kovový s tepelnou 

izolací ze skelných vláken. Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. 

Stavba je určena pro sportovní vyžití, jejíž součástí je také sportovní bar a klubovna, 

které jsou volně přístupné pro širokou veřejnost. K objektu náleží 40 parkovacích 

míst, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a 

architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. 

Sportovní centrum, novostavba, sportovní bar, klubovna, zdravotechnika, 

částečné podsklepení, dvoupodlažní, keramické zdivo, tělocvična, parkovací místo, 

jednoplášťová střecha, základové pasy, provětrávaná fasáda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

The subject of this diploma thesis is the elaboration of project documentation 

for the construction of a new sports center with a specialization in the field of health 

technology. The building will be located in the town of Velké Meziříčí, on the street 

Školní and will be located on the plot 5917/16 with a total area of 17 820.2 m2. The 

total built-up area of the proposed building is 919.88 m2. 

The object is designed as stand-alone. It has a ragged shape, which consists 

of three adjoining rectangles, has two above ground floors with a partial basement. 

The building will be based on concrete foundation girders. The support system is 

chosen as a brick longitudinal with reinforcing walls. Perimeter masonry will be 

designed from cut ceramic blocks in above-ground floors and lost formwork in the 

basement. The ceiling structure consists of prestressed ceiling panels. The entire 

building is designed with a ventilated facade of two types of cement-bonded slabs. 

The grille of the ventilated facade will be made of glass fiber fiberglass. The roof of 

the building is designed as flat single-skinned. The building is designed for sports, 

including a sports bar and a clubhouse, which are open to the general public. There 

are 40 parking spaces, of which 3 for people with reduced mobility. 

During processing the emphasis was put on the appropriate layout, building-

technical and architectural design and safe use of the building. 

 Sport center, new building, sports bar, clubhouse, sanitary equipment, 

partial basement, two-storey, ceramic masonry, gym, parking space, single-layer 

roof, base passes, ventilated facade 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je zpracování stavební části projektové 

dokumentace novostavby sportovního centra ve stupni pro provedení stavby. 

Navrhovaný objekt se nachází v jihozápadní části na okraji města Velké Meziříčí, 

v lokalitě určené pro stavby sportovního využití a občanské vybavenosti. Toto téma 

jsem si vybral z důvodu nepřítomnosti objektu tohoto typu v místě blízkém mému 

bydlišti a z důvodu vzrůstajícího zájmu obyvatel o modernější druhy sportů a aktivit. 

Hlavním cílem práce je navrhnout objekt sportovního centra, které svými 

možnostmi uspokojí požadavky místních obyvatel a zároveň vyplní mezery oblasti 

trávení volného času v této lokalitě a nejbližším okolí. Při návrhu byl zároveň 

respektován platný územní plán města Velké Meziříčí a bylo pracováno s reálným 

pozemkem. Sportovní centrum by mělo co nejvíce svým charakterem zapadnout do 

okolní krajiny a zároveň obohatit moderní městskou architekturu. 

Práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, kde je řešen 

zejména charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým a 

materiálovým řešením. Další částí práce část situační, ve které je řešena návaznost 

objektu na okolí a dopravně technickou infrastrukturu lokality. V části 

architektonicko-stavební je potom vyřešeno skutečné konstrukční a materiálové 

řešení objektu, které vychází z přípravných a studijních prací s ohledem na současné 

materiálové a konstrukční možnosti stavebního trhu. Navazující stavebně 

konstrukční část řeší stavbu z hlediska nosného konstrukčního systému budovy 

spolu s konkrétními problematickými konstrukčními detaily. Součástí práce je také 

posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb a z hlediska stavební 

fyziky. V neposlední řadě je součástí práce také specializace zdravotechniky, ve které 

je pro navržený objekt vyřešena vybraná část daného oboru. 
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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Sportovní centrum Velké Meziříčí 

b) Místo stavby:  Katastrální území: Velké Meziříčí 

Parcela č. 5917/16 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno a příjmení: Město Velké Meziříčí 

b) Adresa:  Radnická 29/1. 594 01 Velké Meziříčí 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a příjmení Bc. Adam Sedláček  

b) Adresa  Masarykovo náměstí 125, 594 51 Křižanov 

c) Kontakt  Tel: 731 019 426 

E-mail: 146374@vutbr.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- Informace a požadavky investora 

- Katastrální mapa 

- Polohopis a výškopis 

- Územní plán města Velké Meziříčí 

- Informace správců inženýrských sítí 

- Mapa radonového indexu 

- Mapa sněhových a větrných oblastí ČR 

- Geologický a hydrogeologický průzkum 

- Platné ČSN vztahující se k dané problematice 

- Hygienické a požární předpisy 

mailto:146374@vutbr.cz
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Rozsah řešeného území se omezuje na parcelu číslo 5917/16 o celkové 

ploše 17 920,2 m2. V rámci záměru výstavby sportovního centra, byly Městem 

Velké Meziříčí odkoupeny soukromé pozemky p. č. 5917/25 a 5917/3, které se 

nacházely uvnitř pozemku p. č. 5917/16.  Pozemek je situovaný v jihozápadní části 

města a sousední výstavbu tvoří bytové domy a základní škola nebo volné 

stavební parcely. Na řešeném pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty 

pozemek je zatravněný malým množstvím náletových dřevin. Přístup na pozemek 

bude zajištěn z přilehlé místní komunikace situované na jihozápadní straně. 

Zastavěná plocha navrženého objektu je 919,88 m2, s procentem využití pozemku 

5,2 %. Pozemek je rovinatý s mírným spádem k východní straně. Povrch má dobré 

vsakovací poměry, proto není třeba řešit dodatečné odvodnění pozemku. Terén 

v místě stavby se nachází v nadmořské výšce 476,89 m n. m. Inženýrské sítě 

(veřejné osvětlení, vedení NN, splašková kanalizace, sdělovací kabaly) jsou 

situovány v přilehlé místní komunikaci, popřípadě v přilehlém chodníku 

vedoucích jihozápadně od řešeného pozemku. Vodovodní řád je situován na 

řešeném pozemku při severní hranici parcely.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů. 

Objekt se nenachází na území žádné památkové rezervace a nepodléhá 

jiným právním předpisům. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dle dostupných informací o hydrogeologických poměrech v lokalitě, jsou 

přírodní podmínky v lokalitě vyhovující pro zneškodňování dešťových vod jejich 

zasakováním. Pozemek je rovinatý s mírným spádem k východní straně. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pozemek je v územním plánu evidován jako plocha pro stavby sportu a 

občanské vybavenosti, do které je zařazeno i sportovní centrum. Stavba 

sportovního centra na parcele 5917/16 je proto v souladu s územním plánem 

města Velké Meziříčí. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

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. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh výstavby objektu je v souladu s obecnými požadavky na využití 

území dle vymezení zastavěného území města Velké Meziříčí. Stavba je na 

pozemku umístěna tak, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti od hranice 

pozemku a nebyla tak znemožněna výstavba na přilehlých sousedních pozemcích 

dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

 

g) Údaje splnění požadavků dotčených orgánů 

K umístění a provedení záměru výstavby se vyjádřili správci sítí a dotčené 

orgány. Projektová dokumentace zohledňuje všechny jejich požadavky a je 

v souladu jejich stanovisky a vyjádřeními. 

• HZS kraje Vysočina 

• E.ON – vyjádření o existenci sítě a připojení k síti 

• MÚ Velké Meziříčí – vyjádření k napojení objektu na stávající místní 

komunikaci 

• MÚ Velké Meziříčí – souhrnné stanovisko 

• Content, s.r.o. 

• GasNet s.r.o. 

• Vodárenská akciová společnost, a.s. 

• NET4GAS s.r.o. 

• T-Mobile Czech Republic a.s. 

• České Radiokomunikace a.s. 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

• Vodafone Czech Republic a.s 

• Itself s.r.o. 

• PRVNÍ TELEFONNÍ a.s. 

• Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková 

• UPC Česká Republika, s.r.o. 

• COPROSYS a.s. 

• COMA s.r.o.  

• SATT a.s. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci tohoto projektu nebylo žádáno o udělení výjimek ani úlevových 

řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba sportovního centra není podmíněna žádnými jinými investicemi.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených právními předpisy 

Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených výstavbou sportovního 

centra. 

 

P.Č. Vlastník Druh pozemku Výměra 

5838/1 Město Velké Meziříčí Orná půda 4 230 m2 

6403/1 Město Velké Meziříčí Ostatní plocha  17 606 m2 

5998/7 Město Velké Meziříčí Ostatní plocha 1 775 m2 

5917/32 Město Velké Meziříčí Ostatní plocha 1 775 m2 

5917/30 Město Velké Meziříčí Orná půda 1 696 m2 

5917/29 Město Velké Meziříčí Orná půda 2 385 m2 

5837/3 Město Velké Meziříčí Orná půda 952 m2 

6399/5 Město Velké Meziříčí Ostatní plocha 10 588 m2 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, záměrem je vybudovat sportovní centrum včetně 

napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o občanskou stavbu, která poskytuje sportovní a kulturní vyžití 

pro veřejnost. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt je veden jako novostavba. Stavební pozemek nespadá do žádného 

chráněného přírodního pásma a nenachází se na něm žádná kulturní památka, 

proto nebude stavba řešena podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

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

Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba vyžaduje bezbariérový přístup, 

tudíž je třeba postupovat dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V souladu s touto 

vyhláškou budou řešeny i přilehlé zpevněné plochy a parkoviště – není součástí 

této projektové dokumentace. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů stavby budou zpracovány v projektové 

dokumentaci. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části projektové 

dokumentace – není součástí diplomové práce. Jedná se především o napojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu. Pro navrhovanou stavbu nejsou žádné 

požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci tohoto projektu nebylo žádáno o udělení výjimek či udělení 

úlevových řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Navržená stavba sportovního centra má 2 funkční části. Jedná se o 

sportovní centrum se 3 cvičebními sály, fitness sálem, posilovnou, horolezeckými 

stěnami, golfovými simulátory, virtuální posilovnou a místností pro minifotbal 

s celkovou kapacitou centra 50 osob. Druhou částí je sportovní bar s přilehlou 

klubovnou s kapacitou 50 návštěvníků. Na celkový objekt připadá 6 zaměstnanců. 

Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 40 

osobních automobilů a 4 motocyklů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání 

pro osobní automobily jsou 3 parkovací stání řešena jako bezbariérová. 

Parkoviště pro zaměstnance a externí pracovníky je umístěné za objektem na 

severní straně a je tvořeno 8 parkovacími místy. 

 

Zastavění plocha sportovního centra:    919,88 m2 

Zpevněné plochy (včetně pozemní komunikace):            2611,47 m2 

Obestavěný prostor:                6390,31 m3 

Podlahová plocha:                1490,67 m2 

 

Počet uživatelů:          100 návštěvníků + 6 zaměstnanců 

 

i) Základní bilance stavby (hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 

Vytápění, vzduchotechnika: 

Jako zdroj tepla budou sloužit 3 jednotky tepelného čerpadla vzduch – 

voda, každá o výkonu 28kW, která budou umístěny v suterénu v technické 

místnosti. Budova bude větrána z větší části nuceně s rekuperací. Rozvody 

vzduchotechniky budou vedeny v podhledu a budou napojeny na centrální 
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vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně vzduchotechniky 

v suterénu.  

 

Spotřeba vody: 

Spotřeba vody pro objekt dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Provoz Počet MJ Potřeba 

m3/rok/osoba 

Celkem  

m3/rok 

Cvičící 50 15 750 

Návštěvníci 50 7,5 375 

Zaměstnanci 6 15 90 

  celkem 1215 

Celková spotřeba vody pro objekt penzionu pro seniory činí přibližně 

1220  m3/rok. 

 

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 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. 

 Během provozu sportovního centra bude vznikat běžný směsný 

komunální odpad, který bude průběžně likvidován v rámci odpadového 

hospodářství. Pro tříděný odpad budou využita nově navržená místa 

s kontejnery na jednotlivý druh odpadu. 

 

Energetická náročnost budovy: 

  Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov 

– Požadavky (protokol EŠOB) řazena do kategorie B – úsporná budova. Výpočty 

viz stavební fyzika. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

 Dešťová voda svedená z objektu bude za pomoci potrubí svedena do 

retenční nádrže (pro její budoucí využití) s gravitačním přepadem, který bude 

dešťovou vodu odvádět do systému vsakovacích bloků, umístěném ve východní 

části pozemku, pro její postupné vsakování do okolní plochy. 
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j) Základní předpoklady výstavby 

Začátek stavebních prací je závislý na vydání stavebního povolení. 

 

Předpokládané zahájení stavby:  červenec 2018 

Předpokládané ukončení stavby:  červenec 2020 

 

Postup výstavby: 

1) přípravné práce a terénní úpravy 

2) zaměření stavby, výkopové práce 

3) napojení inženýrských sítí, betonáž základů a provedení hydroizolace 

4) realizace 1PP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

5) realizace 1NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

6) realizace 2NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

7) provedení jednoplášťové střechy 

8) osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcí 

9) provedení vnitřních instalací 

10) provedení podlah a vnitřních povrchových úprav 

11) provedení vnějších povrchových úprav 

12) instalace zařizovacích předmětů terénní úpravy 

 

k) Orientační náklady stavby: 

Podle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017: 

 

- 801.5 Budovy pro tělovýchovu 

Cena za m3:   5773 Kč 

Obestavěný prostor:  6390,3 m3 

Výpočet:   5773 * 6390,3 = 36 891 201 Kč 

 

Rezerva (10%)  36 891 201 * 0,1 = 3 689 120 Kč 

DPH (20%)   40 580 321 * 0,2 = 8 116 064 Kč 

 

Celková orientační cena: 48 696 385 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO.01 Sportovní centrum 

SO.02 Přípojka vodovodu 

SO.03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO.04 Přípojka NN 

SO.05 Přípojka veřejného osvětlení 

SO.06 Parkoviště – návštěvnící 

SO.07 Parkoviště - zaměstnanci 

SO.08 Systém vsakovacích bloků 

SO.09 Retenční nádrž 

SO.10 Přístupová cesta k objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí leden 2018                Bc. Adam Sedláček 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Rozsah řešeného území se omezuje na parcelu číslo 5917/16 o celkové 

ploše 17 920,2 m2. V rámci záměru výstavby sportovního centra, byly Městem 

Velké Meziříčí odkoupeny soukromé pozemky p. č. 5917/25 a 5917/3, které se 

nacházely uvnitř pozemku p. č. 5917/16.  Pozemek je situovaný v jihozápadní části 

města a sousední výstavbu tvoří bytové domy a základní škola nebo volné 

stavební parcely. Na řešeném pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty 

pozemek je zatravněný malým množstvím náletových dřevin. Přístup na pozemek 

bude zajištěn z přilehlé místní komunikace situované na jihozápadní straně. 

Zastavěná plocha navrženého objektu je 919,88 m2, s procentem využití pozemku 

5,2 %. Pozemek je rovinatý s mírným spádem k východní straně. Povrch má dobré 

vsakovací poměry, proto není třeba řešit dodatečné odvodnění pozemku. Terén 

v místě stavby se nachází v nadmořské výšce 476,89 m n. m. Inženýrské sítě 

(veřejné osvětlení, vedení NN, splašková kanalizace, sdělovací kabaly) jsou 

situovány v přilehlé místní komunikaci, popřípadě v přilehlém chodníku 

vedoucích jihozápadně od řešeného pozemku. Vodovodní řád je situován na 

řešeném pozemku při severní hranici parcely.  

Podrobnější schéma je znázorněno v situačním výkrese 

  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum: 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byl stanoven druh 

a únosnost zeminy nacházející se na stavebním pozemku:  

Horniny: rula, svorová rula 

Typ hornin: metamorfit, 

Mineralogické složení: biotit muskovit, 

Zrnitost: jemnozrnná až středně zrnitá 

Únosnost podloží: 250 kPa 

 

Hydrogeologický průzkum: 

Hydrogeologický průzkum ukázal, že hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce cca 10 m a níže.  

 

Radonový průzkum: 

Dle radonových map bylo vyhodnoceno radonové riziko jako střední. 

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

navržené opatření k ochraně proti pronikání radonu z geologického podloží. 
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Stavebně historický průzkum: 

Na pozemku ani v jeho okolí se nenacházejí žádné historické objekty a také 

se nenachází v žádné památkové zóně. 

 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Objekt je veden jako novostavba. Stavební pozemek nespadá do žádného 

chráněného přírodního pásma a nenachází se na něm žádná kulturní památka. 

Na stavebním pozemku se nachází vodovodní řád DN 200. Stavební záměr tedy 

bude respektovat požadované ochranné pásmo vodovodního řádu. 

  

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém, v poddolovaném a ani v 

nějak nebezpečném území, tudíž nejsou kladena žádná omezení výstavby. 

 

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

poměry v území 

Stavba se nachází na okrajové části zastavěného území města a nebude 

negativně ovlivňovat okolní stavby, a to ani v případě jejich pozdějšího 

vybudování. Dále nebude negativně ovlivňovat sousední pozemky a ani neovlivní 

stávající odtokové poměry v území. Není třeba navrhnout žádnou ochranu okolí. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci výstavby sportovního centra a zřízení příjezdové cesty je potřeba 

demolice části stávajícího chodníku pro napojení sjezdu na dopravní 

infrastrukturu. Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny náletové 

dřeviny. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Na pozemku je evidována ochrana zemědělského půdního fondu a je 

nutné stanovit výměru pro vyjmutí. Na pozemek je evidována bonitovaná půdně 

ekologická jednotka (BPEJ) 7.32.14, která spadá do 5. třídy ochrany ZPF a její 

průměrná cena je dle vyhlášky č.441/2013 Sb. 2,86 Kč. 

Pro navrhovanou stavbu bude nutné provést trvalé vyjmutí půdy ze ZPF v 

ploše 3 531 m2.  

 

h) Územně technické podmínky 

Stavba bude napojena na stávající místní asfaltovou komunikaci ve městě 

Velké Meziříčí vedoucí podél jihozápadní hranice pozemku. Komunikace je ve 

vlastnictví města. Napojení bude provedeno příjezdovou cestou vedoucí 
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k objektu o šíři 6,50 m. Tato cesta bude provedena v dostatečném spádu, 

s asfaltovou povrchovou úpravou.  

Inženýrské sítě (veřejné osvětlení, vedení NN, splašková kanalizace, 

sdělovací kabaly) jsou situovány v přilehlé místní komunikaci, popřípadě 

v přilehlém chodníku vedoucích jihozápadně od řešeného pozemku. Vodovodní 

řád je situován na řešeném pozemku při severní hranici parcely. Pro jednotlivé 

sítě budou provedeny přípojky o dostatečných dimenzích. 

 

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

Před zahájením výstavby bude na staveništi zbudována přípojka vedení NN 

a přípojka vodovodní, které budou sloužit k zajištění vody a elektrické energie 

potřebné na výstavbu objektu. Jiné věcné a časové vazby stavby, které by vyvolaly 

související nebo podmiňující investice nejsou v době zpracování projektové 

dokumentace známy. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání stavby je provozování sportovních aktivit ve sportovním 

centru a možnost společenského vyžití ve sportovním baru a klubovně. 

 

 Navržená stavba sportovního centra má 2 funkční části. Jedná se o 

sportovní centrum se 3 cvičebními sály, fitness sálem, posilovnou, horolezeckými 

stěnami, golfovými simulátory, virtuální posilovnou a místností pro minifotbal 

s celkovou kapacitou centra 50 osob. Druhou částí je sportovní bar s přilehlou 

klubovnou s kapacitou 50 návštěvníků. Na celkový objekt připadá 6 zaměstnanců. 

Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 40 

osobních automobilů a 4 motocykly. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání 

pro osobní automobily jsou 3 parkovací stání řešena jako bezbariérová. 

Parkoviště pro zaměstnance a externí pracovníky je umístěné za objektem na 

severní straně a je tvořeno 8 parkovacími místy. 

 

Zastavění plocha sportovního centra:    919,88 m2 

Zpevněné plochy (včetně pozemní komunikace:            2611,47 m2 

Obestavěný prostor:                6390,31 m3 

Podlahová plocha:                1490,67 m2 

 

Počet uživatelů:          100 návštěvníků + 6 zaměstnanců 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržená stavba se nachází v lokalitě města, která je určena pro stavby a 

plochy sportu a občanské vybavenosti. Tento požadavek na pozemky v lokalitě je 

dán současně platným územním plánem města Velké Meziříčí. 

Stavba nebude vzhledově narušovat krajinný ráz obce. Nově navrhovaný 

objekt je umístěný v severní části pozemku. Parkoviště bylo na pozemku 

situováno tak, aby bylo zřízení sjezdu ke sportovnímu centru co možná nejkratší 

a nejjednodušší. Toto rozmístění bylo zvoleno s ohledem na přilehnou základní 

školu a fotbalové hřiště tak, aby došlo k jejich funkčnímu propojení se stavbou 

sportovního centra. 

 

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

řešení 

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má členitý půdorysný tvar, který 

je tvořen třemi na sebe navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží 

s částečným podsklepením. Střecha objektu je navržena jako plochá 

jednoplášťová s povlakovou izolací. Nosný systém je zvolen jako podélný se 

ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo je navrženo z broušených keramických 

bloků Heluz family 38 o tloušťce 380 mm.  Na celou budovu je projektována 

provětrávaná fasáda ze dvou typů cementotřískových desek. Nosný rošt 

provětrávané fasády bude kovový s tepelnou izolací ze skelných vláken o tloušťce 

150 mm. Nosné vnitřní stěny jsou navrženy o tloušťce 300 a 380 mm v provedení 

z keramických bloků Heluz Plus 38 a Heluz P15. Příčky uvnitř objektu budou také 

provedeny ze systému Heluz. Na nosné části stropních konstrukcí jsou navrženy 

předepjaté stropní panely Spiroll o tloušťce 265 mm. V 2NP a 3NP má každý byt 

k dispozici balkon o šířce 1500 mm. Objekt bude založen na betonových 

základových pasech. 

Na povrchovou úpravu obvodových konstrukcí je navržena kombinace 

cementotřískových desek hnědé barvy s imitací dřeva a desek světle šedé barvy. 

Jako výplně otvorů byla navržena plastová okna s hliníkovým opláštěním tmavě 

šedé barvy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup je situován z jihozápadní strany objektu. V 1NP se nacházejí 

prostory, zajišťující potřebné služby zájemcům pro sportovní činnost, ale také 

prostory sportovního baru a herny přístupné lidem bez nutnosti sportování, které 

se nachází v jižní části objektu. Pro cvičící je v 1NP navržené hygienické zázemí a 

šatny oddělené zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Dále se v 1NP nachází místnosti 

pro golfové simulátory, horolezecké stěny, minifotbal 2v2, virtuální posilovnu a 



 

 

28 

 

posilovnu klasickou. Ze severní strany objektu je situován vstup pro 

zaměstnance. V blízkosti tohoto vstupu se nachází hygienické zázemí a šatny a 

WC pro personál, úklidová místnost, sklady sportovního baru a vstup do 

sportovního baru určeny pro personál. Vstup do ostatních podlaží je možný po 

schodišti nebo výtahem, které jsou situované uprostřed objektu. 

 Suterén je určen pouze pro personál sportovního centra a nachází 

se zde strojovna vzduchotechniky, technická místnost, strojovna výtahu, zázemí 

pro personál a prostory skladu. 

 2NP je přístupné pro zaměstnance a cvičící, pro které se v tomto 

podlaží nachází hygienické zázemí, posilovna, fitness sál, a dva cvičební sály pro 

aerobik a fitbox. Pro zaměstnance je ve východní části 2NP situováno hygienické 

zázemí a šatny, úklidová místnost, kancelář trenérů, kuchyňka, zasedací místnost 

a kancelář správce. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

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

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V celé budově jsou místo prahů použity přechodové lišty. V místech 

možného výskytu vozíčkářů musí být minimální šířka dveří 800 mm. 

V hygienických blocích, vyskytujících se v 1NP a 2NP objektu, je zbudováno 

bezbariérové WC a výškové rozdíly musejí být menší než 20 mm. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k ohrožení zdraví obyvatel i návštěvníků objektu například uklouznutím, 

popálením, výbuchem, zásahem elektrického proudu, nárazem, atd. V místech 

nebezpečí pádu z výšky jsou osazena zábradlí odpovídajících výšek. Během 

užívání stavby budou dodrženy všechny příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt má členitý půdorysný tvar, který je tvořen třemi na sebe 

navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. 

Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. Nosný systém je zvolen 

jako podélný se ztužujícími stěnami. Podrobnější popis viz. B.2.2 Celkové 

urbanistické a architektonické řešení. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce: 

Obvodové zdivo v místě suterénu je založeno na základových pasech o 

rozměrech 1,1 x 0,5 m. Obvodové zdivo, které neleží nad suterénem je založeno 

na pasech o rozměrech 0,65 x 0,5 m. Vnitřní nosné zdivo sousedící se suterénem 

bude založeno na základových pasech o rozměrech 0,75 x 0,5 m a vnitřní nosné 

zdivo umístěné mimo suterén na pasech o rozměrech 0,65 x 0,5 m. Veškeré 

základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 20/25. 

 

Obvodové stěny: 

Obvodové zdi jsou provedeny z keramických tvárnic ze systému Heluz. 

Pro tyto zdi o tloušťce 380 mm budou použity broušené tvárnice Heluz Family 

zděné na maltu pro tenké spáry. Na celou budovu je navržena provětrávaná 

fasáda z cementotřískových desek Cetris. Nosnou částí této fasády bude kovový 

rošt s osovou vzdáleností 800 mm. Mezi jednotlivé profily nosného roštu bude 

vkládaná tepelná izolace ze skelných vláken s hydrofobní povrchovou úpravou. 

Mezi teplenou izolací a cementotřískovými deskami bude větraná vzduchová 

mezera o tloušťce 70 mm. Celková tloušťka provětrávané fasády bude cca 236 

mm. 

 

Vnitřní nosné stěny: 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy o tloušťce 380 mm v provedení z 

broušených keramických bloků Heluz Plus 38 v 1NP a z keramických bloků Heluz 

P15 o tloušťce 300 v 1PP, 1NP a 2NP. Bloky Heluz Plus 38 budou zděny pomocí 

malty pro tenké spáry stejně jako bloky Heluz P15. Schodišťová stěna sousedící s 

výtahem je provedena z keramických bloků Heluz P15. 

 

Vnitřní nenosné zdivo: 

Příčky, rozdělující vnitřní prostor, jsou navrženy ze systému Heluz a to z 

keramických bloků Heluz 14 a Heluz 10. Ve styčných spárách jsou příčky spojeny 

na pero a drážku ve spárách ložných lepeny PUR lepidlem. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Nosné vodorovné konstrukce ve všech patrech jsou navrženy z 

předepjatých železobetonových stropních desek Spiroll o tloušťce 265 mm. 

 

Střešní plášť: 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha, 

nepochozí s minimálním sklonem 3 %. Spád střešní konstrukce je zajištěn 

spádovými klíny z EPS 200S o minimální tloušťce 80 mm, který je přidán na izolant 
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ze stejného materiálu o konstantní výšce 120 mm a tím je zaručeno splnění 

požadavků na součinitel prostupu tepla. Hydroizolační vrstva střechy je vytvořena 

z asfaltového souvrství, kde je ve spodní vrstvě použit modifikovaný asfaltový pás 

se skleněnou tkaninou o tloušťce 4 mm natavený ke stropním panelům. Hlavní 

hydroizolační vrstva je vytvořená za pomoci souvrství modifikovaného 

asfaltového pásu s PES rohoží o tloušťce 12 mm v případě zelené střechy. Jako 

hlavní hydroizolační vrstvu z fólie měkčeného typu s výztužnou vložkou ze skelné 

tkaniny je požito na druhý typ střechy vyskytující se převážně nad 2NP, kde je HI 

vrstva přitížena kačírkem frakce 16 – 32 mm. 

  

Schodiště: 

Schodiště je navrženo jako tříramenné železobetonové. Jako materiál pro 

výstavbu schodišť bude použit beton C 20/25 a betonářská ocel B500B. Vyztužení 

schodiště bude provedeno dle statického výpočtu. Na schodiště umístěná 

v objektu budou osazena nerezová zábradlí s dřevěnými madly po jedné straně. 

 

Výplně otvorů: 

Pro výplně otvorů v obvodové stěně byla zvolena plastová okna 

s hliníkovým opláštěním a izolačními trojskly. Jako výplně vnitřních otvorů jsou 

použity převážně dřevěné dveře s rámovou zárubní pro dodatečnou montáž. 

Dále jsou použity dveře prosklené. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební prvky, použité na výstavbu objektu, mají garantovanou 

únosnost a rozměry výrobcem, proto se nepředpokládají problémy 

s mechanickou odolností, ani se stabilitou. Stavební konstrukce jsou navrženy 

tak, aby bez problémů přenesli účinky zatížení a nepříznivých vlivů, přičemž 

nedojde k destruktivnímu poškození, zřícení a nepřípustnému přetvoření. 

Konstrukce je také navržena tak, aby tyto vlastnosti vydrželi po dobu plánované 

životnosti. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Objekt bude napojen na vodovodní řád, splaškovou kanalizaci, vedení 

nízkého napětí a bude provedena také přípojka sdělovacího kabelu. U přípojky 

splaškové kanalizace bude vytvořena přečerpávací jímka, kvůli dosáhnutí 

výškového profilu kanalizace a její napojení na veřejnou kanalizaci, kontrolní 

a revizní šachta, na vodovodní přípojce bude zřízena vodoměrná šachta a na 

přípojce vedení NN bude vybudována rozvodná skříň. Dešťová voda svedená 

z objektu bude za pomoci potrubí svedena do retenční nádrže (pro její budoucí 

využití) s gravitačním přepadem, který bude dešťovou vodu odvádět do systému 
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vsakovacích bloků, umístěném ve východní části pozemku, pro její postupné 

vsakování do okolní plochy. 

Zdrojem pro vytápění objektu a přípravu TUV budou 3 jednotky tepelného 

čerpadla vzduch – voda, každá o výkonu 28 kW umístěné v technické místnosti 

v suterénu. Dále je v suterénu umístěna strojovna výtahu a strojovna 

vzduchotechniky, ve které bude umístěna vzduchotechnická jednotka. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná příloha projektové dokumentace – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 

Viz samostatná příloha projektové dokumentace – Stavební fyzika. 

 

b) Energetická náročnost budovy 

Viz samostatná příloha projektové dokumentace – Stavební fyzika. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Větrání 

Budova bude větrána z větší části nuceně s rekuperací. Rozvody 

vzduchotechniky budou vedeny v podhledu a budou napojeny na centrální 

vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve strojovně vzduchotechniky 

v suterénu. Účinnost rekuperace bude minimálně 75 %. 

  

b) Vytápění, ohřev teplé vody 

Zdrojem pro vytápění objektu a přípravu TUV budou 3 jednotky tepelného 

čerpadla vzduch – voda, každá o výkonu 28 kW umístěné v technické místnosti 

v suterénu. Přívod vody bude zajištěn pomocí vodovodní přípojky, napojené na 

vodovodní řád v města Velké Meziříčí. 

 

c) Osvětlení, hluk, vibrace 

Denní osvětlení bude zajištěno okny. Umělé osvětlení bude provedeno 

LED svítidly dle výběru investora a projektu elektroinstalací. Stavba není 

výrobního charakteru, proto se zde nebude vyskytovat žádný výrazný zdroj hluku 

nebo vibrací. Podrobnější výpočty oslunění, kročejové neprůzvučnosti 
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a vzduchové neprůzvučnosti viz. samostatná příloha projektové dokumentace –  

Stavební fyzika. 

 

d) Nakládání s odpady 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je řešena přítomností 

kontejnerů. Prkna, která byla použita na bednění, ponecháme na staveništi, 

protože budou použity při dalších stavebních procesech. Specifikace druhů 

odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby a způsob jejich likvidace 

proběhne dle zatřídění odpadů. To je provedeno v souladu s vyhláškou 

ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druh odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 dřevo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

Legenda kategorie odpadů 

 O - ostatní odpad 

 N - nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadů 

 A - bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadů 

 B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

 C - bude předáno k recyklaci 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nachází na pozemku se středním radonovým rizikem. Ochrana 

spodní stavby objektu je zajištěna asfaltovým hydroizolačním souvrstvím o 

celkové tloušťce 8 mm. Dolní pás souvrství je celoplošné nataven na penetrovaný 
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podklad a je tvořen 3 mm tlustým modifikovaným asfaltovým pásem s výztuží 

tvořenou skelnou tkaninou. Horní vrstva souvrství je vytvořena za pomoci 

modifikovaného asfaltového pásu s PES rohoží o tloušťce 5 mm a je nataven na 

asfaltový pás ve spodní vrstvě souvrství. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů nebyl v okolí stavby prokázaný, proto proti nim 

není řešena žádná ochrana. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nachází na území, kde se nepředpokládá výskyt technické 

seismicity.  

 

d) Ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nenachází žádný výrazný zdroj hluku, tudíž na ochranu 

proti hluku postačí obvodové zdivo tvořené keramickými tvárnicemi Heluz family 

38 o tloušťce 380 mm, které opatřeny provětrávanou fasádou 

z cementotřískových desek, které mají dobré akustické vlastnosti. Dále je ochrana 

před hlukem zajištěna plastovými okny s izolačním trojsklem.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto zde není řešeno žádné 

protipovodňové opatření 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na vodovodní řád, splaškovou kanalizaci, vedení 

nízkého napětí a bude provedena také přípojka sdělovacího kabelu. U přípojky 

splaškové kanalizace bude vytvořena přečerpávací jímka, kvůli dosáhnutí 

výškového profilu kanalizace a její napojení na veřejnou kanalizaci, kontrolní 

a revizní šachta, na vodovodní přípojce bude zřízena vodoměrná šachta a na 

přípojce vedení NN bude vybudována rozvodná skříň. Dešťová voda svedená 

z objektu bude za pomoci potrubí svedena do retenční nádrže (pro její budoucí 

využití) s gravitačním přepadem, který bude dešťovou vodu odvádět do systému 

vsakovacích bloků, umístěném ve východní části pozemku, pro její postupné 

vsakování do okolní plochy.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka splaškové kanalizace: 

 Přípojka bude provedena z kanalizačního PVC potrubí KGEM DN 150 mm. 

Mezi hlavním řádem kanalizace a přečerpávací jímkou bude provedena kontrolní 

a revizní šachta o průměru 800 mm s poklopem o průměru 500 mm. Vzdálenost 

středu revizní a kontrolní šachty od objektu je 12,49 m, a vzdálenost středu revizní 

a kontrolní šachty k hlavnímu kanalizačnímu řádu je 38,32 m 

 

Vodovodní přípojka: 

 Vodovodní přípojka bude realizována z potrubí HDPE 100 SDR 43 x 3,7 

mm. Celková délka přípojky činí 17,60 m a je na ní osazena vodoměrná šachta 

o průměru 1500 mm s poklopem o průměru 800 mm. 

 

Přípojka dešťové kanalizace: 

 Přípojka dešťové kanalizace bude provedena z PVC potrubí KGEM DN 

200 mm. Na přípojce bude zřízena retenční nádrž o objemu 35 m3, sloužící 

k zachycení dešťové vody a jejím případném následném využití. Nádrž bude 

plastová o průměru 4 m s revizním otvorem o průměru 600 mm. Z nádrže bude 

vyveden gravitační přepad navazující na PVC potrubí KGEM DN 200 mm, které 

bude zaústěno do systému vsakovacích bloků pro postupné vsakování dešťové 

vody. Délka přípojky od objektu k ose retenční nádrže je 24,50 m a od osy nádrže 

ke vsakovacímu systému 14,70m. 

 

Přípojky NN: 

 Přípojka bude napojena na podzemní vedení NN. Celková délka přípojky 

je 36,36 m. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Místní asfaltová komunikace vede podél jihozápadní hranice pozemku a 

má šířku v 7 m. Po východní straně komunikace je vybudovaný chodník o 

minimální šířce 2 m.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Místní komunikace, na kterou bude zřízen sjezd, se napojuje na silnici II. 

třídy vedoucí jedním směrem na Třebíč a směrem druhým na Velkou Bíteš. Sjezd 

je proveden pro obousměrnou dopravu. Šířka sjezdu je cca 6,5 m. 
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c) Doprava v klidu 

Před objektem je vybudováno parkoviště pro návštěvníky sportovního 

centra. Celkový počet parkovacích stání je 40 z toho jsou 3 parkovací stání určena 

pro osoby ZTP. Dále je vybudována komunikace vedoucí ke vstupu a parkovišti 

pro zaměstnance.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci zklidněných komunikací jsou na pozemku vybudovány chodníky pro 

pěší. Zklidněné komunikace umožňují bezpečný pohyb pěších. Samostatné 

cyklistické stezky nejsou v lokalitě řešeny, cyklistům je umožněn přístup na 

pozemek přes sjezd silnice. Silnice není příliš frekventovaná a svou šířkou 

umožňuje bezproblémový pohyb cyklistů. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Z celé plochy stavebního pozemku bude sejmuta ornice o tloušťce 200 

mm. Tato ornice bude deponovaná na severozápadní straně pozemku, odkud 

bude po dokončení stavby využita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného 

objektu. 

Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu, 

které zajistí odvod povrchové vody směrem od budovy a bude respektovat místní 

výškové poměry. Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových 

dlaždic navazující na odstřikovou oblast z kačírku frakce 16 - 32 mm navazující 

těsně na objekt sportovního centra. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Projekt neřeší zahradní a sadové úpravy. Předpokládá se vybudování 

standartních zatravněných ploch s okrasnými stromy a keři. 

 

c) Biotechnická opatření 

Navrhovaná stavba neřeší biotechnická opatření. 

 

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

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

Během realizace stavby nedojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v blízkém 

okolí natolik, aby byly překročeny předepsané limity.  

S odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o dopadech. 

Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby a způsob 

jejich likvidace proběhne dle zatřídění odpadů. To je provedeno v souladu s 

vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  
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Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 

a bude uložena na deponii umístěnou na pozemku stavebníka. Ornice bude po 

dokončení stavby použita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. 

S půdou vytěženou z výkopů základů bude naloženo obdobně jako s ornicí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavba nemá žádný zásadní vliv na přírodní krajinu, nenachází se zde 

žádné chráněné dřeviny, rostliny ani živočichové. Ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území 

 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb 

k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Potřebné energie a média budou na pozemek přivedeny pomocí přípojek 

vedoucích od jednotlivých inženýrských sítí. (vodovodní řád,  vedení NN). Stavební 

materiál bude dovážen postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na 

skladování materiálu. Veškeré dílčí skládky materiálu budou označeny a 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Podobu výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové cesty tak, aby 

nedocházelo k znečišťování asfaltových dopravních komunikací v okolí. 
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Voda na staveništi bude z větší části odváděna pomocí vsakování na 

pozemku. Případná voda ve výkopech bude odvedena pomocí čerpadla do míst 

zajišťující lepší vsakovací poměry. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je navrženo 

prostřednictvím sjezdu na jihovýchodní straně pozemku. Potřebné energie 

a média budou na pozemek přivedeny pomocí přípojek vedoucích od 

jednotlivých inženýrských sítí (vodovodní řád, vedení NN).  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

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

především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem 

na charakter blízkých objektů pro bydlení bude stavební činnost prováděna 

pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 

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

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

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

noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a 

technologickými postupy. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

V rámci výstavby sportovního centra a zřízení příjezdové cesty je potřeba 

demolice části stávajícího chodníku pro napojení sjezdu na dopravní 

infrastrukturu. Před zahájením výstavby budou pouze odstraněny náletové 

dřeviny. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné) 

Rozsah zařízení staveniště nepřesáhne hranice stavebního pozemku. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je řešena přítomností 

kontejnerů. Prkna, která byla použita na bednění, ponecháme na staveništi, 

protože budou použity při dalších stavebních procesech. Specifikace druhů 

odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby a způsob jejich likvidace 

proběhne dle zatřídění odpadů. To je provedeno v souladu s vyhláškou 

ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název druh odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 dřevo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

Legenda kategorie odpadů 

 O - ostatní odpad 

 N - nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadů 

 

 A - bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadů 

 B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

 C - bude předáno k recyklaci 

 

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

Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 

a bude uložena na deponii umístěnou na severozápadní straně pozemku 

stavebníka. Celková skrývka ornice bude cca 1450 m3. Ornice bude po dokončení 

stavby použita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. S půdou 

vytěženou z výkopů základů bude naloženo obdobně jako s ornicí. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba nebude mít žádný zásadní vliv na přírodní krajinu, nenachází se 

zde žádné chráněné dřeviny, rostliny ani živočichové. Ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 
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j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to 

oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Během 

výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém 

stavu, respektovat noční klid, (předpokládá se práce v jedné směně). Použité 

technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních 

komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Veřejné komunikace musí zůstat čisté 

a nesmí být na nich omezován provoz. 

 

Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých 

zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských 

a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat 

bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a 

stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu 

a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. 

Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným 

normám. 

 

Bude splněno Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky a nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, pro které by bylo nutné 

navrhnout úpravu pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezd na staveniště bude viditelně označen dopravním značením PRÁCE 

NA STAVENIŠTI, popřípadě bude okolo staveniště snížena povolená rychlost na 

30 km/h.  Značení bude stanoveno městským úřadem ve Velkém Meziříčí, 

odborem dopravy a silničního hospodářství a projednáno s policií ČR. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění této stavby nejsou zjištěny žádné stanovené speciální 

podmínky. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby:  červenec 2018 

Předpokládané ukončení stavby:  červenec 2020 

 

Postup výstavby: 

 

1) přípravné práce a terénní úpravy 

2) zaměření stavby, výkopové práce 

3) napojení inženýrských sítí, betonáž základů a provedení hydroizolace 

4) realizace 1PP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

5) realizace 1NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

6) realizace 2NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB schodiště 

7) provedení jednoplášťové střechy 

8) osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcí 

9) provedení vnitřních instalací 

10) provedení podlah a vnitřních povrchových úprav 

11) provedení vnějších povrchových úprav 

12) instalace zařizovacích předmětů terénní úpravy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí leden 2018               Bc. Adam Sedláček 
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D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická 

zpráva 
 

D.1 .1.a.1 Identifikační údaje  

 

Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Sportovní centrum Velké Meziříčí 

b) Místo stavby:  Katastrální území: Velké Meziříčí 

Parcela č. 5917/16 

Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno a příjmení: Město Velké Meziříčí 

b) Adresa:  Radnická 29/1. 594 01 Velké Meziříčí 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a příjmení Bc. Adam Sedláček  

b) Adresa  Masarykovo náměstí 125, 594 51 Křižanov 

c) Kontakt  Tel: 731 019 426 

E-mail: 146374@vutbr.cz 

 

D.1 .1.a.2 Účel objektu 

Účelem užívání stavby je provozování sportovních aktivit ve sportovním 

centru a možnost společenského vyžití ve sportovním baru a klubovně. Navržená 

stavba sportovního centra má 2 funkční části. Jedná se o sportovní centrum se 3 

cvičebními sály, fitness sálem, posilovnou, horolezeckými stěnami, golfovými 

simulátory, virtuální posilovnou a místností pro minifotbal s celkovou kapacitou 

centra 50 osob. Druhou částí je sportovní bar s přilehlou klubovnou s kapacitou 

50 návštěvníků. Na celkový objekt připadá 6 zaměstnanců. 

 

D.1 .1.a.3 Architektonické řešení objektu 

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má členitý půdorysný tvar, který 

je tvořen třemi na sebe navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží 

s částečným podsklepením. Střecha objektu je navržena jako plochá 

jednoplášťová s povlakovou izolací. Nosný systém je zvolen jako podélný se 

ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo je navrženo z broušených keramických 

mailto:146374@vutbr.cz
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bloků Heluz family 38 o tloušťce 380 mm.  Na celou budovu je projektována 

provětrávaná fasáda ze dvou typů cementotřískových desek. Nosný rošt 

provětrávané fasády bude kovový s tepelnou izolací ze skelných vláken o tloušťce 

150 mm. Nosné vnitřní stěny jsou navrženy o tloušťce 300 a 380 mm v provedení 

z keramických bloků Heluz Plus 38 a Heluz P15. Příčky uvnitř objektu budou také 

provedeny ze systému Heluz. Na nosné části stropních konstrukcí jsou navrženy 

předepjaté stropní panely Spiroll o tloušťce 265 mm. V 2NP a 3NP má každý byt 

k dispozici balkon o šířce 1500 mm. Objekt bude založen na betonových 

základových pasech. 

Na povrchovou úpravu obvodových konstrukcí je navržena kombinace 

cementotřískových desek hnědé barvy s imitací dřeva a desek světle šedé barvy 

modré. Jako výplně otvorů byla navržena plastová okna s hliníkovým opláštěním 

tmavě šedé barvy. 

 

D.1 .1.a.4 Dispoziční řešení objektu 

Hlavní vstup je situován z jihozápadní strany objektu. V 1NP se nacházejí 

prostory, zajišťující potřebné služby zájemcům pro sportovní činnost, ale také 

prostory sportovního baru a herny přístupné lidem bez nutnosti sportování, které 

se nachází v jižní části objektu. Pro cvičící je v 1NP navržené hygienické zázemí a 

šatny oddělené zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Dále se v 1NP nachází místnosti 

pro golfové simulátory, horolezecké stěny, minifotbal 2v2, virtuální posilovnu a 

posilovnu klasickou. Ze severní strany objektu je situován vstup pro 

zaměstnance. V blízkosti tohoto vstupu se nachází hygienické zázemí a šatny a 

WC pro personál, úklidová místnost, sklady sportovního baru a vstup do 

sportovního baru určeny pro personál. Vstup do ostatních podlaží je možný po 

schodišti nebo výtahem, které jsou situované uprostřed objektu. 

 Suterén je určen pouze pro personál sportovního centra a nachází 

se zde strojovna vzduchotechniky, technická místnost, strojovna výtahu, zázemí 

pro personál a prostory skladu. 

 2NP je přístupné pro zaměstnance a cvičící, pro které se v tomto 

podlaží nachází hygienické zázemí, posilovna, fitness sál, a dva cvičební sály pro 

aerobik a fitbox. Pro zaměstnance je ve východní části 2NP situováno hygienické 

zázemí a šatny, úklidová místnost, kancelář trenérů, kuchyňka, zasedací místnost 

a kancelář správce. 
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D.1 .1.a.5 Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, 

užitné plochy, plocha stavebního pozemku, orientace ke 

světovým stranám, osvětlení 

Navržená stavba sportovního centra má 2 funkční části. Jedná se o 

sportovní centrum se 3 cvičebními sály, fitness sálem, posilovnou, horolezeckými 

stěnami, golfovými simulátory, virtuální posilovnou a místností pro minifotbal 

s celkovou kapacitou centra 50 osob. Druhou částí je sportovní bar s přilehlou 

klubovnou s kapacitou 50 návštěvníků. Na celkový objekt připadá 6 zaměstnanců. 

Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 40 

osobních automobilů a 4 motocykly. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání 

pro osobní automobily jsou 3 parkovací stání řešena jako bezbariérová. 

Parkoviště pro zaměstnance a externí pracovníky je umístěné za objektem na 

severní straně a je tvořeno 8 parkovacími místy. 

 

Zastavění plocha sportovního centra:    919,88 m2 

Zpevněné plochy (včetně pozemní komunikace:            2611,47 m2 

Obestavěný prostor:                6390,31 m3 

Podlahová plocha:                1490,67 m2 

 

Počet uživatelů:          100 návštěvníků + 6 zaměstnanců 

 

D.1.1.a.6Konstrukční řešení objektu 

a) Zemní práce 

Ornice bude sejmuta na počátku stavebních prací, a to ve vrstvě 200 mm 

a bude uložena na deponii umístěnou na severozápadní straně pozemku 

stavebníka. Celková skrývka ornice bude cca 1450 m3. Ornice bude po dokončení 

stavby použita na terénní úpravy okolo nově vybudovaného objektu. S půdou 

vytěženou z výkopů základů bude naloženo obdobně jako s ornicí. 

 

b) Základové konstrukce 

Obvodové zdivo v místě suterénu je založeno na základových pasech o 

rozměrech 1,1 x 0,5 m. Obvodové zdivo, které neleží nad suterénem je založeno 

na pasech o rozměrech 0,65 x 0,5 m. Vnitřní nosné zdivo sousedící se suterénem 

bude založeno na základových pasech o rozměrech 0,75 x 0,5 m a vnitřní nosné 

zdivo umístěné mimo suterén na pasech o rozměrech 0,65 x 0,5 m. Veškeré 

základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C 20/25. 
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c) Obvodové zdivo: 

Obvodové zdi jsou provedeny z keramických tvárnic ze systému Heluz. Pro 

tyto zdi o tloušťce 380 mm budou použity broušené tvárnice Heluz Family zděné 

na maltu pro tenké spáry. Na celou budovu je navržena provětrávaná fasáda 

z cementotřískových desek Cetris. Nosnou částí této fasády bude kovový rošt 

s osovou vzdáleností 800 mm. Mezi jednotlivé profily nosného roštu bude 

vkládaná tepelná izolace ze skelných vláken s hydrofobní povrchovou úpravou. 

Mezi teplenou izolací a cementotřískovými deskami bude větraná vzduchová 

mezera o tloušťce 70 mm. Celková tloušťka provětrávané fasády bude cca 236 

mm. 

 

d) Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy o tloušťce 380 mm v provedení z 

broušených keramických bloků Heluz Plus 38 v 1NP a z keramických bloků Heluz 

P15 o tloušťce 300 v 1NP a 2NP. Bloky Heluz Plus 38 budou zděny pomocí malty 

pro tenké spáry stejně jako bloky Heluz P15. Schodišťová stěna sousedící s 

výtahem je provedena z keramických bloků Heluz P15. 

 

e) Vodorovné konstrukce 

Nosné vodorovné konstrukce ve všech patrech jsou navrženy z 

předepjatých železobetonových stropních desek Spiroll o tloušťce 265 mm. 

 

f) Vnitřní nenosné zdivo: 

Příčky, rozdělující vnitřní prostor, jsou navrženy ze systému Heluz a to z 

keramických bloků Heluz 14 a Heluz 10. Ve styčných spárách jsou příčky spojeny 

na pero a drážku ve spárách ložných lepeny PUR lepidlem. 

 

g) Střešní plášť: 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha, 

nepochozí s minimálním sklonem 3 %. Spád střešní konstrukce je zajištěn 

spádovými klíny z EPS 200S o minimální tloušťce 80 mm, který je přidán na izolant 

ze stejného materiálu o konstantní výšce 120 mm a tím je zaručeno splnění 

požadavků na součinitel prostupu tepla. Hydroizolační vrstva střechy je vytvořena 

z asfaltového souvrství, kde je ve spodní vrstvě použit modifikovaný asfaltový pás 

se skleněnou tkaninou o tloušťce 4 mm natavený ke stropním panelům. Hlavní 

hydroizolační vrstva je vytvořená za pomoci souvrství modifikovaného 

asfaltového pásu s PES rohoží o tloušťce 12 mm v případě zelené střechy. Jako 

hlavní hydroizolační vrstvu z fólie měkčeného typu s výztužnou vložkou ze skelné 
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tkaniny je požito na druhý typ střechy vyskytující se převážně nad 2NP, kde je HI 

vrstva přitížena kačírkem frakce 16 – 32 mm. 

 

h) Schodiště 

Schodiště je navrženo jako tříramenné železobetonové. Jako materiál pro 

výstavbu schodišť bude použit beton C 20/25 a betonářská ocel B500B. Vyztužení 

schodiště bude provedeno dle statického výpočtu. Na schodiště umístěná 

v objektu budou osazena nerezová zábradlí s dřevěnými madly po jedné straně. 

 

i) Komín 

V případě vytápění pomocí 3 jednotek tepelného čerpadla vzduch – voda, 

umístěných v technické místnosti v suterénu, nebyla potřeba k vybudování 

komínového tělesa. 

 

j) Vnitřní omítky 

Veškeré vnitřní omítky budou provedeny jednovrstvou vnitřní jádrovou 

omítkou se zrnitostí 0,6 mm a vnitřní jemnou VPC omítkou (štuk) se zrnitostí 0,3 

mm. Na jednotlivé rohy konstrukcí budou osazeny podomítkové lišty, zaručující 

vyšší odolnost v často exponovaných místech. 

 

k) Vnější omítky 

Vnější omítky nejsou realizovány z důvodu provětrávané fasády na všech 

obvodových stěnách objektu. 

 

l) Podlahy 

Podlaha v suterénu bude zateplena 130 mm EPS GREY 150, v 1NP bude 

podlaha přiléhající k zemině i k suterénu zateplena 130 mm EPS GREY 150. Ve 

2NP bude na podlahu použito 40 - 50 mm minerální plsti s dynamickou tuhostí 

s´=24 MN/m3. Roznášecí vrstva bude vytvořena za pomoci betonové mazaniny o 

různých výškách zaručující plynulý přechod při použití různých nášlapných 

materiálů.  

 

m) Obklady a dlažby 

Druh obkladu a dlažeb bude zvolen dle přání stavebníka. Výška obkladu je 

určena ve výkresové části projektové dokumentace. Místnosti, ve kterých je třeba 

nášlapná vrstva provedená z dlaždic, jsou vyznačeny také ve výkresové části 

dokumentace.  
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n) Zateplení objektu 

Na celou budovu je navržena provětrávaná fasáda z cementotřískových 

desek Cetris. Nosnou částí této fasády bude kovový rošt s osovou vzdáleností 800 

mm. Mezi jednotlivé profily nosného roštu bude vkládaná tepelná izolace ze 

skelných vláken s hydrofobní povrchovou úpravou. Mezi teplenou izolací a 

cementotřískovými deskami bude větraná vzduchová mezera o tloušťce 70 mm. 

Celková tloušťka provětrávané fasády bude cca 236 mm. 

 

o) Nátěry a malby 

Vnitřní omítky budou provedeny v bílé barvě. 

 

p) Okna a dveře 

Okna i vstupní dveře jsou navržena jako plastová s hliníkovým opláštěním 

od výrobce VEKA. Okna budou opatřena izolačním trojsklem, které bude osazeno 

do rámů tmavě šedé barvy.  

 

q) Truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře budou provedeny jako dřevěné, a to buď plné nebo částečně 

prosklené. Osazeny budou v rámových zárubních. 

 

r) Klempířské výrobky 

Na vnější okenní parapety bude použit titanzinkový plech tmavě šedé 

barvy. Provedení klempířských prací bude v souladu s ČSN 73 3610 – Navrhování 

klempířských konstrukcí. 

 

s) Zámečnické výrobky 

Jako zámečnické výrobky bude použito nerezové zábradlí na před vstupem 

a jako bezpečnostní zábradlí k oknům v 1NP. Dále bude využito ocelových zárubní 

v případě vnitřních dveří 

 

t) Zpevněné plochy 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník o šířce 500 mm 

z betonových dlaždic navazující na odstřikovou oblast šířky 500 mm z kačírku 

frakce 16 - 32 mm navazující těsně na objekt sportovního centra. Povrchovou 

úpravu zpevněných ploch jako jsou chodníky před vstupy do objektu bude tvořit 

zámková betonová dlažba. 
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u) Oplocení 

Oplocení bude vytvořeno okolo celého pozemku s výjimkou strany 

přiléhající ke komunikaci. Oplocení bude provedeno drátěným plotem o výšce 1,5 

m. 

 

D.1 .1.a.7 Tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti všech konstrukcí splňují veškeré požadavky 

normy ČSN 73 0540 - 2. tepelně technických vlastnostech jednotlivých konstrukcí 

viz samostatná část – Stavební fyzika.   

 

D.1 .1.a.8 Způsob založení objektu, inženýrsko – geologický 

a hydrologický průzkum 

Objekt bude založen na betonových základových pasech vytvořených 

betonem C20/25. Na základě inžnýrsko-geologického průzkumu byl stanoven 

druh a únosnost zeminy nacházející se na stavebním pozemku:  

Horniny: rula, svorová rula 

Typ hornin: metamorfit, 

Mineralogické složení: biotit muskovit, 

Zrnitost: jemnozrnná až středně zrnitá 

Únosnost podloží: 250 kPa 

 

Hydrogeologický průzkum ukázal, že hladina podzemní vody se nachází v hloubce 

cca 10,0 m a níže. 

 

D.1 .1.a.9 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a 

řešení případných negativních účinků 

Výstavba nebude mít žádný zásadní vliv na přírodní krajinu, nenachází se 

zde žádné chráněné dřeviny, rostliny ani živočichové. Ekologické funkce a vazby 

zůstanou zachovány. 

 

D.1 .1.a.10 Dopravní řešení 

Místní asfaltová komunikace vede podél jihozápadní hranice pozemku a 

má šířku v rozmezí 7 m. Po východní straně komunikace je vybudovaný chodník 

o minimální šířce 2 m. 
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D.1 .1.a.11 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí, protiradonová opatření 

Stavba se nachází na pozemku se středním radonovým rizikem. Ochrana 

spodní stavby objektu je zajištěna asfaltovým hydroizolačním souvrstvím o 

celkové tloušťce 8 mm. Dolní pás souvrství je celoplošné nataven na penetrovaný 

podklad a je tvořen 3 mm tlustým modifikovaným asfaltovým pásem s výztuží 

tvořenou skelnou tkaninou. Horní vrstva souvrství je vytvořena za pomoci 

modifikovaného asfaltového pásu s PES rohoží o tloušťce 5 mm a je nataven na 

asfaltový pás ve spodní vrstvě souvrství. 

 

D.1 .1.a.12 Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou dokumentací. 

Výstavba bude řízena dle všech platných zákonů, norem a vyhlášek 

 

D.1 .1.a.13 Nakládání s odpady 

Likvidace komunálních a jiných drobných odpadů je řešena přítomností 

kontejnerů. Prkna, která byla použita na bednění, ponecháme na staveništi, 

protože budou použity při dalších stavebních procesech. Specifikace druhů 

odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby a způsob jejich likvidace 

proběhne dle zatřídění odpadů. To je provedeno v souladu s vyhláškou 

ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

07 03 04 ostatní organická rozpouštědla/plechovky N A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A, B 

17 01 01 beton, cihly, O A, C 

17 02 01 dřevo O A, C 

17 01 03 keramika O V 

17 06 02 ostatní izolační materiály O C 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

17 02 03 plast O A, B 

 

 

 



 

 

51 

 

Legenda kategorie odpadů 

 O - ostatní odpad 

 N - nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadů 

 A - bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadů 

 B - bude odevzdáno do sběrných surovin 

 C - bude předáno k recyklaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí leden 2018                       Bc. Adam Sedláček 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 

novostavby sportovního centra ve stupni pro provedení stavby dle platných 

norem a vyhlášek.  

Samotná práce je rozdělena na část výkresovou a část textovou. V rámci části 

textové byla zpracována průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva 

a architektonicko-stavební řešení, technická zpráva. V části výkresové jsou 

jednotlivé výkresy rozděleny dle fáze výstavby na přípravné a studijní práce, 

situační výkresy, architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení. 

K objektu bylo také zpracováno požárně bezpečnostní řešení, z jehož výsledků je 

možné zjistit, že se jedná o objekt vyhovující z hlediska požární bezpečnosti. Jako 

další příloha byla zařazena stavební fyzika. V této kapitole proběhlo tepelně 

technické posouzení všech konstrukcí včetně konstrukčních detailů. Dále zde bylo 

provedeno posouzení konstrukcí z hlediska akustiky a oslunění. Jako součást 

diplomové práce (projektové dokumentace) byla vypracována specializace 

z oboru zdravotechnika. Zde byly vypočteny potřeby vody pro daný objekt 

s následným dimenzováním přípojek a trasováním rozvodů vody teplé a studené 

a odpadních vod. Při zpracování projektové dokumentace jsem se snažil daným 

technickým řešením co nejvíce vystihnout záměr daný studií objektu, kterou jsem 

vytvořil v rámci předmětu CH008 – Diplomový seminář. V průběhu zpracování 

jsem si rozšířil znalosti v oblasti moderních stavebních materiálů a technických 

možností a také pro mě byla velmi cennou zkušeností samotná velikost projektu, 

díky níž jsem si uvědomil veškeré návaznosti jednotlivých profesí v oblasti 

projektování. 

Cíle dané zadáním diplomové práce byly splněny. Byl vytvořen projekt 

novostavby sportovního centra, který řeší napojení objektu na dopravní a 

technickou infrastrukturu, osazení objektu do terénu a dále architektonicko-

stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní a tepelně technické 

parametry objektu, tak aby byl stavební záměr realizovatelný 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

1NP   První nadzemní podlaží 

2NP  Druhé nadzemní podlaží 

1PP / 1S Suterén 

PT  Původní terén 

UT  Upravený terén 

m.n.m. Metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

SO  Stavební objekt 

EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

MW  Minerální vata 

HI  Hydroizolace 

ŽB   Železobeton 

p.č.  Parcela číslo 

ČSN  Česká státní norma 

Sb.  Sbírky 

NN  Nízké napětí 

NTL  Nízkotlaký 

Pv  Požární zatížení 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

R  Únosnost konstrukce 

E  Celistvost konstrukce 

W  Hustota tepelného toku 

I  Teplota na neohřívané straně 

Өi  Vnitřní návrhová teplota 

Өe  Venkovní návrhová teplota 

ϕi  Vlhkost interiéru 

ϕe  Vlhkost exteriéru 

λ  Součinitel tepelné vodivosti 

U  Součinitel prostupu tepla 

R  Tepelný odpor 

fRsi  Teplotní faktor vnitřního povrchu 

Өmin  Nejnižší vnitřní povrchová teplota 

R´w  Stavební neprůzvučnost 

RN  Retenční nádrž 

RŠ  Revizní šachta 

PUR  Polyuretan 

PE  Polyethylen 



 

 

57 

 

TI  Tepelná izolace 

s´  Dynamická tuhost 

SDK  Sádrokarton 

p.ú.  Požární úsek 

VPC  Vápenocementová omítka 

MVC  Vápenocementová malta 

U   Součinitel prostupu tepla 

UN,rq   Požadovaný součinitel prostupu tepla 

Uem  Průměrný součinitel prostupu tepla 

g  Stálé zatížení 

q  Nahodilé zatížení 

dB  Decibel 

NÚC  Nechráněná úniková cesta 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

kN  Kilonewton 

λ   Součinitel tepelné vodivosti 

HT  Měrná ztráta prostupem tepla 

bi   Činitel teplotní redukce 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

DN  Průměr 

KN  Katastr nemovitostí 

PHP  Požární hasící přístroj 

PD  Projektová dokumentace 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví 

p   Požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m2]  

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 

Rsi   Tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m2 K/W]   

Rse  Tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m2 K/W] 
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