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Abstrakt 
 

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně-technické části 

projektové dokumentace pro realizaci sportovního centra. Dům je situován v Hodoníně 

v rovinatém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi nadzemními podlažími, nepodsklepený, 

plochou vegetační střechou a šikmou střechou z dřevěných lepených vazníků. Objekt je 

založen na základových pasek a patkách z prostého betonu. Nosné obvodové i vnitřní 

stěny jsou z keramických tvárnice Porotherm. V otevřených prostorách jsou navrženy 

železobetonové sloupy. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů 

Spiroll. Obvodové stěny jsou zatepleny pomocí vnějšího zateplovacího systému ETICS 

v západní části objektu. Na zbytku objektu je provětrávaná fasáda s obkladem ze dřeva 

a obkladových desek Cetris. Objekt je funkčně rozdělen na dvě části se společným 

vstupem. Na severní a jižní straně se nachází prostory sportoviště. Zbytek tvoří prostory 

restaurace, kuchyň se zázemím, hygienické zázemí zaměstnanců a návštěvníků. Budova 

je řešena bezbariérově.  

 

Klíčová slova 
 

Sportovní centrum, restaurace, Hodonín, badminton, squash, posilovna, cvičební 

sál, bezbariérový výtah, bezbariérový vstup, základové pasy, keramické tvárnice, plochá 

střecha, šikmá střecha, lepený lamelový vazník, předpjatý stropní panel Spiroll, vnější 

kontaktní zateplovací systém, provětrávaná fasáda, hliníková okna, lehký obvodový 

plášť 
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Abstract 

The content of this thesis is elaboration of technical documentation for realization 

of a sports centre. The building is situated in Hodonín in flattened terrain. It is a 

building with two floors, non-cellar, flat vegatition roof and sloping roof of the wooden 

glued laminated trusses. The building is based on plain concrete strip foundations and 

concrete foundations footing. Both peripheral and internal walls are made of ceramic 

blocks Porotherm. In open spaces, reinforced concrete columns are designed. The 

ceiling structure is designed from pre-stressed Spiroll ceiling panels. The peripheral 

walls are insulated with the ETICS external thermal insulation system in the western 

part of the building. On the rest of the building there is a ventilated facade with a 

cladding made of wood and Cetris tiles. The building is functionally divided into two 

parts with a common entrance. On the north and south side there are sports grounds. 

The rest consists of a restaurant, a kitchen with facilities, a hygienic background for 

employees and visitors. The whole building is barrier-free. 

Keywords 

Sports center, restaurant, Hodonin, badminton, squash, gym, exercise room, 

wheelchair access, entrance barrier, concrete foundation, ceramic blocks, flat roof, 

sloping roof, glued laminated truss, pre-stressed concrete ceiling panel Spirol, external 

contact thermal insulation (ETICS), ventilated facade , aluminum windows, curtain wall 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace na novostavbu 

sportovního. Stavba se nachází v blízkosti centra města Hodonín. Dům je rozdělen na 

dva funkční celky se společným vchodem, které jsou na sobě nezávisle funkčně 

rozděleny. 

Toto téma práce jsem si vybral z důvodu rozšíření sportovního zázemí v místě 

mého bydliště. Hlavním cílem práce je navrhnout moderní objekt sportovního centra, 

které svými možnostmi uspokojí požadavky místních obyvatel a zároveň vyplní mezery 

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

respektován platný územní plán města Hodonín 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 

základní charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým a 

materiálovým řešením. Další částí práce je 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 vymezení a posouzení materiálů nosného konstrukčního systému budovy. 

Součástí práce je také posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb a z 

hlediska stavební fyziky. V neposlední řadě jsou součástí práce také specializace 

vzduchotechniky a dřevěných a kovových konstrukcí. 

Objekt je navržen v souladu s požadavky stavebně technickými a 

architektonickými. 
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby: Sportovní centrum Hodonín 

Místo stavby:  Hodonín 695 01, ul. Kasárenská, okres Hodonín 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Investor: Město Hodonín    

   Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant: Bc. Michal Svatek 

       Velkomoravská 352/329, Lužice, 696 18 

Email:         Misa.Svatek@seznam.cz, Tel: 731 540 747 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena  

 

Na předmětnou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební 

povolení vydané Městským úřadem Hodonín. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 62/2013 Sb s přílohami A až E. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

• Katastrální mapa 

• Polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí 

 

c) další podklady 

 

- vizuální průzkum areálu a objektu, rovněž byla pořízena fotodokumentace; 

- katastrální mapa v digitální podobě; 

- potřebné informace o geologických poměrech byly převzaty z dříve 

provedených sond a geologických map 
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- Inženýrsko-geologický průzkum - základová půda pod plošnými základy byla  

zařazena do I. geotechnické kategorie, která specifikuje nenáročnou stavbu a 

jednoduché základové poměry. Únosnost horniny se stanoví dle tabulek ČSN. 

- Informace o radonovém indexu – Stavba nevyžaduje ochranu před pronikáním 

radonu z podloží. Index radonu je nízký. 

- Technické listy 

- Normy a eurokódy 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 

Stavební pozemek se nachází v blízkosti centra města Hodonín. Pro výstavbu 

sportovního centra byla vybrána skupina pozemků. Tyto pozemky byly odkoupeny. 

Celková výměra pozemků činí 10 538 m2. 

 

SOUHRN PARCEL PRO STAVBU SPORTOVNÍHO CENTRA 

P.Č. VLASTNÍK 

VÝMĚRA A 

[m2] 

DRUH 

POZEMKU 

3159/12 

Tělovýchovná jednota Slovan Hodonín, 

Tyršova 3214/8, 69501 Hodonín 5133 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

7985/2 

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 605 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/13 

Tělovýchovná jednota Slovan Hodonín, 

Tyršova 3214/8, 69501 Hodonín  1740 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/1 

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 

69501 Hodonín 1269 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/33 

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 1785 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 

Posuzovaný pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 

území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 

významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 

rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 

soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

c) údaje o odtokových poměrech  

  

Stavba není v přímém dosahu žádného vodního zdroje, ani se nevyskytuje 

v oblasti záplavového území. Stavba není ovlivněna hladinou podzemní vody. Dešťová 

voda ze střechy a ze zpevněných ploch bude odvedena pomocí nově zřízené přípojky do 

kanalizace. Část dešťových vod bude zadržena na pozemku 

díky rozsáhlým zeleným plochám, vegetačním úpravám a vsakovacím nádržím. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  
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Objekt je navržen v souladu s územním plánem. Plochy jsou zde dle ÚP určeny 

pro občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

 

Výstavba sportovního centra je v souladu s územním plánem města Hodonína a 

splňuje územně plánovací informace staveb dle §104 ods.1. Stavebního zákona. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 

kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi 

stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů, dané jejich písemným vyjádřením k dokumentaci, 

byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

SOUHRN SOUSEDNÍCH PARCEL  

P.Č. VLASTNÍK 

VÝMĚRA A 

[m2] 

DRUH 

POZEMKU 

2055/29 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 52 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

7983 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 1578 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

2055/23 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 5340 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/14 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 550 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/10 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 1255 

OSTATNÍ 

PLOCHA 

3159/9 
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 

Hodonín 1356 

OSTATNÍ 

PLOCHA 
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A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu sportovního centra. 

 

b) účel užívání stavby 

 

SO 01 - Sportovní centrum  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba nespadá do ochrany stavby podle jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Jedná se o zcela bezbariérovou stavbu, je v souladu s požadavky 

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

bezbariérové užívání staveb. Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky 

c.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

  

h) navrhované kapacity stavby 

 

Celková plocha pozemku: 10 532 m2 

 

Zastavěná plocha objektem 

Zastavěná plocha pozemku: 1541 m2 

Procento zastavěnosti 14,63 % 

 

Zastavěná plocha zpevněnými plochami a komunikacemi 

Celkem: - 3240 m2 

 

Ozeleněné plochy 

Celkem: - 5751 m2 
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Obsazení objektu osobami: 

 

ČÍSLO 

MÍSTNOSTI 
ÚČEL MÍSTNOSTI 

PLOCHA 

S [m2] 

POČET 

OSOB 

105 ŠATNA ŽENY  31,8 20 

108 ŠATNA MUŽI             31,8 20 

121 DENNÍ MÍSTNOST      6,6 2 

122 RESTAURACE     178,4 70 

139 ŠATNA ÚKLID          4,1 1 

143 KUCHYŇ          33,4 4 

145 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELEN  4 1 

146 HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA 4,4 1 

152 DENNÍ MÍSTNOST      14,4 5 

154 KANCELÁŘ - PŘÍJEM        8 2 

158 ŠATNA KUCHAŘ         8,3 2 

161 ŠATNA MUŽI             8,4 5 

168 ŠATNA ŽEN 8,4 5 

174 SQUASHOVÝ KURT        62,2 4 

175 SQUASHOVÝ KURT         62,2 4 

176 BADMINTONOVÝ KURT    145,1 4 

178 CHODBA               120 20 

177 BADMINTONOVÝ KURT      145,1 4 

204 ŠATNA ŽENY           26,4 20 

215 ŠATNA ŽENY    26,4 20 

216 TRENÉŘI               9,1 2 

217 KONZULTAČNÍ MÍSTNOST  9,5 2 

218 JOGA, TANEČNÍ SÁL   86,3 15 

222 POSILOVNA     97,4 15 

223 SPINNING          39,3 15 

224 JUMPING         49,6 15 

227 ZASEDACÍ MÍSTNOST 14,52 5 

228 KANCELÁŘ 9,9 2 

 

Celkový počet zaměstnanců však činí: 13-15 zaměstnanců 

 

Počet parkovacích stání: 

 
Výpočet počtu parkovacích stání pro parkoviště v rámci objektu sportovního centra byl 

proveden dle ČSN 73 6110:2006 + Z1:2010 – Projektování místních komunikací.  

 

N = O0 . ka + P0 . ka . kp  

 

O0  - základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 404 vozidel/1000 obyvatel  
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P0  - základní počet parkovacích stání  

ka  - součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp - součinitel redukce počtu stání dle charakteru území a úrovně dostupnosti  

 
N1 = O0 . ka + P0 . ka . kp = 0 . 1,01 + (180/5) . 1,01 . 0,8 = 29,08 => 30 míst pro restauraci 

N2 = O0 . ka + P0 . ka . kp = 0 . 1,01 + (50/3) . 1,01 . 0,8 = 13,47 => 14 míst pro sportovní zázemí 

N3 = 8 míst pro zaměstnance  

 

i) základní bilance stavby  

 

Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, bude 

stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v příslušných technických 

zprávách těchto profesí – není součástí projektové dokumentace. 

 

 

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

Požadavky (protokol EŠOB) řazena do kategorie B – úsporná budova. Dle vyhlášky  č. 

78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů (PENB), je 

budova řazena do kategorie B – úsporná budova. 

 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda bude svedena z plochých střech, zpevněných ploch a bude 

regulovaně odváděna do kanalizace. Regulace bude prováděna prostřednictvím 

akumulační nádrže s vsaky, jejíž kapacita bude stanovena orientačně. 

 

Celkové množství dešťových srážek (dle SBToolCZ) 

Celkové množství srážek Q, které dopadne na budovu a příslušný pozemek: 

Q = j × A/1000 =550 × 10 532 /1000 = 5792,6 m3.rok–1 

j – roční úhrn srážek v dané lokalitě Hodonín = 550 mm.m–3.rok–1 

A – plocha pozemku vč. zastavěných ploch 

 

Zásobování pitnou vodou 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno přípojkou z veřejného 

vodovodu, která bude vybudována před zahájením stavebních prací na budově. Přípojka 

bude přivedena do technické místnosti, kde bude umístěn uzávěr přívodu vody. 

 

Zásobování elektřinou 

Elektřina bude provedena novou přípojkou NN, která bude vedena jako 

podzemní, ze stávající trafostanice do rozvodné skříně. 

 

Požadavky na minimální množství větracího vzduchu 

Množství větracího vzduchu bude navrženo v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění všech pozdějších předpisů.  

 

Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody budou svedeny pomocí přípojky do veřejné kanalizace. 

Před objektem bude umístěna revizní šachta s poklopem. 

Dešťové vody budou ze střech svedeny do akumulační nádrže (jímka bude osazena 

revizním otvorem s poklopem) a do veřejné dešťové kanalizace. 
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Komunální odpad 

Stavba bude svým provozem produkovat běžný komunální odpad, který bude 

skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku stavby. 

Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech specializovanou firmou. 

Dále bude produkován biologicky rozložitelný odpad z kuchyně, který bude skladován 

v uzavíratelných nádobách uvnitř budovy a bude v intervalu 1 dne dle charakteru 

odvážen k dalšímu využití či k likvidaci. 

 

Osvětlení 

Osvětlení místností objektu je zajištěno přirozeně denním světlem. 

 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 

Uvedené předběžné údaje o termínu, délce výstavby a etapizaci budou 

upřesněny podle záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za 

orientační. Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele. 

Projektant předpokládá, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ucelených 

etapách. Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2018.  

 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 15 mil. bez DPH 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 

Stavbu tvoří celkem 7 stavebních objektů: 

- SO 01 – Sportovní centrum 

- SO 02 – Parkoviště, zpevněné plochy, komunikace 

- SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 

- SO 04 – Místo pro komunální odpad 

- SO 05 – Přípojka vodovodní 

- SO 06 – Přípojka EL NN 

- SO 07 – Lapač ropných látek 

- SO 08 – Přípojka veřejného osvětlení 

- SO 09 – Přípojka dešťového potrubí 

 

 

 

V objektu se nenachází výrobní provozy. 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pro výstavbu sportovního centra nacházejícího se v blízkosti centra města Hodonín, 

okres Hodonín, ulice Kasárenská, byla vybrána skupinka pozemků v KÚ Hodonín, p.č. 

3159/12, 7985/2, 3159/13, 3159/1, 3159/33. Druhy pozemků dle katastru nemovitostí 

jsou vedeny jako ostatní plocha. 

Uvedená stavební parcela je v rovinatém terénu s mírným spádem jižním 

směrem. Jedná se o zastavitelné území. Pozemek bude napojen na účelovou komunikaci 

na pozemku p.č. 3159/9 pomocí asfaltové silnice třetí třídy. Ze západní strany pozemek 

lícuje stávající cyklostezka. Severní a východní hranice pozemku je vymezena garážemi 

a stávající zástavbou. Pozemek je zatravněn, na pozemku se nenachází žádná stavba ani 

vzrostlá zeleň. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že zeminy jsou 

z písků a štěrkopísků. Kolem objektu, kde přiléhá zemina, bude provedena drenáž. V 

našem případě budou tato opatření spíše preventivní, jelikož zeminy jsou převážně 

propustné a pozemek mírně svažitý. 

V blízkosti objektu se nenachází žádná vodní nádrž ani jiné vodní dílo. Hladina 

podzemní vody je v hloubce asi 15 m pod terénem. Radonový index lokality odpovídá 1 

– nízká úroveň rizika. 

Dle tabulky orientačních hodnot propustností jednotlivých zemin, by se mělo jednat o 

zeminy středně propustné až propustné. Dle klasifikace jemnozrnných zemin podle 

ČSN 72 0101 se jedná  o zeminy třídy F1 MG – hlína štěrkovitá, čemuž odpovídá podle 

zrušené normy ČSN 73 0035 hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt=200 kPa 

(platí pro hloubku zakládání kolem 1,1 – 1,2m pod stávajícím terénem a šířku základu 

do 3 m). 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se 

nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavba 

nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy 

NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

Před zahájením výkopových prací je zapotřebí provést přesné vytyčení inženýrských sítí 

se zodpovědnými zástupci správců inženýrských sítí. Ochranná pásma mají stanoveny 

inženýrské sítě a to buď na základě zákonné úpravy, nebo dle požadavků jejich 

majetkových správců. Při práci v ochranných pásmech podzemních sítí je nutno dodržet 

podmínky správců těchto sítí. V ochranných pásmech podzemních vedení budou zemní 

práce prováděny ručně. Křižovaná vedení musí být ve výkopech řádně zajištěna 

(podepřena, zavěšena), aby se zamezilo jejich poškození. Každé porušení či odkrytí 

podzemních vedení je nutno neprodleně ohlásit správci sítí, aby byla provedena 

kontrola neporušenosti vedení. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Pozemek neleží v chráněném území, ani na něm není lesní porost. Pozemek není 

poddolován ani se na něm nenachází zdroje nerostných surovin. 

 

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

poměry v území 

 

Stavba nemá žádné zjištěné negativní účinky na okolní stavby a životní 

prostředí. Jelikož odstupová vzdálenost sousedního domu je velká, nedochází ke stínění 

budovou. Uvažovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, není 

zdrojem odpadních látek. V rámci stavby nevzniká požadavek na zřízení nového 

ochranného pásma. Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Požární odstupové 

vzdálenosti – řešení je provedeno v Požární zprávě. Stavby nestojí v požárně 

nebezpečném prostoru žádných sousedních objektů. Navrhovaná stavba nezhorší 

odtokové poměry.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V místě budoucí stavby se nenacházejí stavby nutné k demolici. Taktéž se 

nenacházejí vzrostlé stromy, které by bylo nutné odstranit. Terénní a vegetační úpravy 

budou provedeny v blízkém okolí s cílem začlenění stavby do území. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Návrhem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k jinému dotčení 

lesních pozemků. 

 

h) územně technické podmínky 

 

Novostavba bude napojená na účelovou komunikace p.č. 3159/9. Pozemek není 

zasíťován, ale stavba bude umístěná tak, aby umožnila napojení na inženýrské sítě. 

Napojení objektu na stávající sítě bude řešeno pomocí nových přípojek z ulice 

Kasárenská. V nejbližším okolí na jihozápadní a jihovýchodní hranici jsou umístěny 

všechny potřebné stávající sítě, na které se lze napojit. Objekt tedy bude napojen na 

veřejnou splaškovou kanalizaci.  Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou 

svedeny do vsakovacích nádrží s přepadem do dešťové kanalizace a do vsaků.  

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je z 

jihovýchodní strany z ulice Kasárenská. Vedle sjezdu na pozemek je řešeno odstavné 

parkoviště pro návštěvníky sportovního centra a restaurace. 

 

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

investice 

 

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. Stavba nebude členěna na etapy. 

Časová realizace se předpokládá od září 2016 až leden 2018. Není žádný seznam 

souvisejících a podmiňujících investic. Stavební záměr zamýšlí v okolí pozemku zřídit 

park propojující pozemek se stávající cyklostezkou a okolím. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 
Jedná se o novostavbu sportovního centra, která je funkčně rozdělena na dva 

provozy. Provoz restaurace a provoz sportovního centra. Část restaurace nacházející se 

v jihozápadní části objektu má stanovenou kapacitu pro 70 návštěvníků. Část 

sportovního centra má 2 squashové a 2 badmintonové kurty a v 2.NP se nachází 

posilovna a další 3 cvičící sály určené pro spinning, jumping, jógu a jiné sálové aktivity. 

Kapacita sportovní části je 50 osob. Dále pak v objektu pracuje 13 zaměstnanců.  

 

Zastavěná plocha 1540,72 m2 

Užitná plocha 2274,49 m2 

Obestavěný prostor 13866,48 m3 

 

Počet osob: 120 návštěvníků + 13 zaměstnanců 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Stavba je navržena v lokalitě, která je dle územního plánu určena pro sport. 

Návrh nebyl specifikován žádnými regulativy. Objekt se nachází v blízkosti centra, na 

spojnici pěší zóny a cyklostezky propojující centrum města, vlakové i autobusové 

nádraží a sídliště bažantnice. Na východní straně pozemku se nachází parkoviště a 

příjezdová komunikace pro návštěvníky a zásobování. Objekt je situován na západní 

straně pozemku.  Vstup do objektu je umístěn na spojnici parkoviště a pěší zóny. Na 

pozemku je také navržen koncept jednoduchého parku kvůli lepšímu propojení 

s okolím. 

 

 

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

řešení 

 

Řešený objekt se skládá ze tří různých kvádrů. Nejmenší z kvádrů o rozměrech 

10,30x26,55x4,3m nacházející se na západní straně objektu vytváří zázemí pro 

zaměstnance a část restaurace. Největší z kvádrů o rozměrech 37,78x28,55x7,7 m tvoří 

zázemí pro návštěvníky a také sportovní sály. Třetí kvádr tvoří prostory 

badmintonových kurtů. Prostor určený ke sportu je navržen vzdušný a celkově hodně 

otevřený. Cílem bylo místnosti co nejvíc prosvětlit přirozeným světlem.  

Vzhled objektu je tvořen kombinací materiálů. Na západní straně klasická světlá 

omítka s odstínem šedi-jedná se o kontaktní zateplovací systém. Na straně jižní a 

severní přechází omítka do kombinace dřevěného obkladu s cementotřískovými 

deskami Cetris – systém provětrávané fasády na hliníkovém roštu. Východní strana 

prostoru badmintonových kurtů je řešena jako lehký obvodový plášť s hliníkovými 

profily, nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a dřevěný lamelový vazník – sklon 7o. 
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Zbytek objektu je zděný z keramických tvárnic, vodorovné nosné konstrukce tvoří 

předpjaté betonové panely Spiroll, na kterých je zřízena plochá střecha ve formě 

vegetační střechy, vyspádována pomocí spádových klínů – sklon 3%. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt je rozdělen na dvě funkční části. Část restaurace a část sportovního 

centra. Prostory mají společný vstup, dále jsou však dispozičně odděleny. Na severní 

straně jsou navrženy dva vstupy. Jeden pro zásobování, druhý pro zaměstnance. Dále je 

navrženo několik únikových vchodů v rámci požární bezpečnosti staveb. Společným 

neveřejným prostorem je pak technické zázemí tvořené strojovnou vzduchotechniky, 

technickou místností orientovanou na severu objektu. Provoz mezi kuchyní a restaurací 

je zajištěn pomocí officu, který je neveřejný. Do něho mají přístup pouze zaměstnanci 

restaurace přes prostor baru. Samotná kuchyň a její zázemí je pak opět rozdělena na 

„čistý“ a „špinavý“ provoz. Špinavý provoz zde začíná vstupem, chodbou a navazuje na 

filtr tvořený šatnami a hygienickým zázemím. Čistou zónu pak tvoří chodba, na kterou 

navazují jednotlivé sklady, kuchyň a denní místnost. Požadavky na čistotu jsou zde 

náročnější než v případě sportovního centra a jsou dány hygienickými předpisy. K 

jistému narušení „čisté“ zóny dochází prostřednictvím zásobování na jihovýchodní 

straně objektu  a zaměstnancem kanceláře, pro kterého neplatí nutnost přístupu přes 

hygienický filtr. S ohledem na udržení čistoty bude probíhat zásobování v určeném 

intervalu,  a v takovou denní dobu, aby nedošlo ke kolizi s provozem kuchyňského 

zařízení nebo byla kolize pouze minimální. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Budova je celá řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Návrh a realizace jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Do všech podlaží bude umožněn přístup pomocí výtahu. Přístup do objektu z 

venkovního prostoru i překonání jiných výškových úrovní kolem domu je řešeno 

pomocí šikmých ramp.  

Parkování je řešeno na pozemku, kde jsou 3 vyhrazená parkovací místa pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro vozidla osob doprovázející dítě 

v kočárku. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm.  

Hlavní vstup je řešen bezbariérově. Před vstupem do budov je vždy minimální 

plocha 1500 × 2000 mm. Vstupy do objektu jsou vždy nejméně 1250 mm, s tím, že 

jedno křídlo je minimálně 900 mm. Dveře jsou také zaskleny nejméně od výšky 400 

mm. 

V objektu se dále nachází hygienické zázemí tvořeno 2 samostatnými WC kabinami, 2 

WC kabiny se smíšeným využitím a také 4 sprchovými kabinami.  

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800-1000 a ve výšce 1400-

1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo 

pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm jasně 

viditelnými oproti pozadí. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
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Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o technických 

požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. Stavbu i její 

jednotlivé prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, který byl určen 

projektovou dokumentací. Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s 

užíváním stavby. Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho 

užívání k bydlení a rehabilitaci bude bezpečné. Elektrická zařízení musí být před 

uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy, předepsanými pro 

tato zařízení příslušnými normami a nařízením vlády c. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. 

a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálu. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

 

 

Konstrukční systém objektu je převážně systémový zděný, s předpjatými panely 

Spiroll. Nosnou část nad sportovními prostory tvoří společně s nosnými zděnými 

konstrukcemi i ocelové sloupy a průvlaky, dále také dřevěné lamelové vazníky.  

Základní tvar budovy je obdélníkový, o rozměrech: 48,15 x 34,76 m. Objekt 

sportovního centra má 2 nadzemní podlaží. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 

4,015 m. Výška po atiku je 5,0 m u části restaurace a 9,0 na zbytku objektu, výška 

hřebene je 11,4 m. Uvnitř objektu je navržen výtah, který je umístěn v šachtě vyzděné 

z keramický akustických tvárnic tl.250 mm , dilatován od okolních konstrukcí.  Střecha 

na objektu je řešena jako jednoplášťová, plochá, vegetační s vnitřním odvodněním. Část 

střechy na squashovými a badmintonovými kurty je šikmá jednoplášťová střecha 

nosnou konstrukcí z dřevěného lamelového vazníku a střešním pláštěm z povlakové 

izolace. Obvodový plášť jako provětrávaná fasáda s kontaktní zateplovací systém – 

minerální fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 200 mm, část fasády s 

organicky vázanou probarvenou omítkou - zrno 2 mm. Spodní část soklu je zateplena, s 

povrchovou úpravou z obkladů ze štípané břidlice. Část je řešena jako kombinace 

dřevěného obkladu a cementoštěpkových desek.  V objektu jsou jako výplně otvorů v 

obvodových stěnách použity hliníková okna a dveře. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 

Podle geologického průzkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je 

zařazeno staveniště jako stanoviště vhodné – základová půda únosná, málo stlačitelná, 

hladina podzemní vody neohrožuje založení základů. Zemní práce započnou odstranění 

přebytečné ornice. Po začištění povrchu se osadí dřevěné lavičky a stavební výkop a 

základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy 

se bude provádět buldozerem. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné 

odvodňovací rigoly se sklonem 5,0 %. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude 

ukládána na deponii a to v jihovýchodní části pozemku. Poté bude použita zpětně na 

násypy a obsypy hutněny po 100-200 mm na hodnotu 0,2 Mpa. Okraje stavební jámy 

budou svahovány v poměru 1:1. Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez 

nutnosti pažení. 
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Základové konstrukce 

 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 

třídy C20/25 XC2 a patky pod ocelové sloupy v prostorech pro sport. Nad nimi vrstva 

podkladního betonu tloušťky 150 mm bude vyztužena KARI sítí B550A oka 8/100/100 

mm  a vybetonována z betonu třídy C 20/25 v prostoru dveřního křídla u vstupů a 

v prostorách mezi sloupu u lehkého obvodového pláště bude navíc vložena vodorovná 

výztuž u horního líce. K vyrovnání výškového rozdílu mezi podkladním betonem a 

základovým pasem jsou použity tvarovky ztraceného bednění tloušťky 300 mm, 

s vloženou svislou a vodorovnou výztuží propojenou s kari sítí podkladního betonu. Do 

základů jsou před betonáží umístěny chráničky a zemnící pásek FeZn 30/40. Pod 

podkladním betonem je provedena hutněná vrstva štěrku.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je převážně zděný ze systémových keramických tvárnic PTH 30 Profi na 

tenkovrstvé spáry, PTH 30 AKU Z na zdící maltu pevnosti M10, příčky PTH 11,5 a 14 

Profi, vyzdívaných na maltu pro tenké spáry. Dále pak železobetonové sloupy 

300x300mm s navrženou výztuží dle statika.. Část nosného pod šikmou střechou je 

tvořena ocelovými sloupy. 

 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena z železobetonových předpjatých panelů Spiroll 

tl. 265 mm ukládané do vrstvy cementové malty MC30 tl.10 mm. Panely budou 

ukládány na svislé nosné konstrukce případně na železobetonové průvlaky a výměny. 

Min. uložení panelu je 100 mm nebo L/100 dle výrobce .  

Překlady nad okny jsou systémové Porotherm KP7 ukládány do maltového lóže, 

s úložným prostorem pro předokenní žaluzii.  

Ostatní překlady v budově jsou též systémové Porotherm (Porotherm překlad 14, 

11,5), nebo monolitické, na stavbě vybedněné  do dřevěných bednění a vyztuženy dle 

návrhu statika. 

 

Schodiště, výtahy 

Schodiště v objektu slouží k překonání výškového rozdílu mezi 1NP a 2NP. Je 

navrženo jako ŽB prefabrikované z betonu C30/37 a oceli B550 B. Hlavní schodiště je 

levotočivé s mezipodestou a přímými rameny rozdělené na tři části. Schodiště je 

uloženo po obvodě do předem připravených kapes do obvodových stěn. Na stropní 

konstrukci je schodiště uloženo na průvlak do cementového lože. Schodiště má 

samostatný roznášecí základový pás. Vedlejší schodiště je přímé s mezipodestou.  

Povrchovou úpravu schodišť tvoří keramická dlažba. Konstrukce je pružně 

dilatována obvodovým páskem od okolních konstrukcí. 

 

Zastřešení 

 Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové, vegetační s nosnou 

konstrukcí z ŽB předpjatých panelů Spiroll.  

Zastřešení nad badmintonovými a squashovými kurty je tvořeno jednoplášťovou 

střechou s povlakovou hydroizolací se sklonem 7o . Nosná konstrukce je z dřevěných 

lamelových vazníků.  
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Příčky 

Příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 14, 11,5 Profi a také ze 

sádrokartonových stěn na nosných profilech.  

 

Izolace 

Tepelné izolace - u spodní stavby jsou použity tepelně-izolační desky 

z extrudovaného polystyrenu XPS tl.160 mm, zbytek obvodového plástě je zateplen 

minerálními deskami tl.200 mm, v ploché střeše jsou použity desky z expandovaného 

polystyrenu EPS 150 S, také spádové klíny z polystyrenu EPS 150 S. V konstrukci 

střechy je tepelná izolace vyřešena pomocí tepelně izolačních PIR desek tl.200 mm 

 

Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma asfaltovými pásy – spodní 

modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a horní modifikovaný asfaltový 

pás s vložkou z polyesterové rohože. Hydroizolace je zakončena min. 300 mm nad 

přilehlým terénem. Hydroizolace střech je taktéž řešena hydroizolačním souvrstvím 

dvou zmíněných asfaltových pásů. Parozábrana je řešena pomocí asfaltových pásů 

s hliníkovou výztužnou vložkou. 

 

Výplně otvorů 

 Okna i dveře v obvodových stěnách jsou z hliníkových komorových profilů šedé 

barvy se zasklením s izolačním trojsklem plněným argonem. Část objektu je řešena jako 

lehký obvodový plášť z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. Jako výplně 

vnitřních otvorů jsou použity interiérové dveře v různých provedeních (otočné, zásuvné 

do pouzdra) s dřevotřískovou výplní, prosklené s bezpečnostním sklem. Všechny 

dřevěné dveře jsou osazeny do ocelových zárubní do hotového stavebního otvoru 

 

Podlahy 

Pro podlahy je navržen typ povrchové úpravy určený dle provozu 

(keramická dlažba s keramickým soklem, epoxydové pryskyřice, dřevěné podlahy, 

marmoleum. Pod krytinu marmolea je nutno udělat podkladní vrstvu ze samonivelační 

stěrky, o tl. min 15 mm. Podlahy jsou po celém obvodu od dilatována pomocí EPS 

pásku, tl. 15 mm. Ve všech prostorách je předpokládaný pohyb vozíčkáře. V místech 

přechodů jsou lišty, maximální výškové rozdíly podlah jsou 10 mm. Veškeré skladby 

podlah jsou podrobněji popsány ve výpisech skladeb. 

 

Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické výrobky zahrnující hliníkové výplně otvorů a ocelové 

zárubně, madla, kliky, žebříky jsou vypsány v příloze ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky vnějších parapetů oken, závětrné lišty, okapové žlaby a 

svody, protidešťové větrací mřížky VZT potrubí jsou navrženy z předzvětralého 

titanzinkového plechu. 

 

Podhledy 

Podhledy budou sádrokartonové a budou sloužit k zakrytování rozvodů TZB k 

jednotlivým spotřebičům. Dále taky bude mít funkci akustického podhledu. 
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Povrchové úpravy 

 Stěny budou omítány třívrstvou omítkou (štuk – jádro - přednástřik) o celkové 

tloušťce 15 mm. Veškeré konstrukce stěn budou vymalovány nebo obloženy obkladem 

dle projektové dokumentace. Veškeré stropní konstrukce budou zakryty SDK 

podhledem s finálním disperzním nátěrem- 

Obvodový plášť objektu je navržen jako kontaktní zateplovací systém (ETICS) – 

minerální fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 200 mm, s organicky vázanou 

probarvenou omítkou – zrno 2 mm. Spodní část soklu je zateplena XPS tl.160 mm, s 

povrchovou úpravou z břidličného obkladu. Zateplovací systém provětrávané fasády 

bude z mechanicky kotvených minerální fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 

200 mm Finální povrchovou úpravou provětrávané fasády budou fasádní 

cementotřískové desky a dřevěný obklad. 

 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic. Chodníky  a 

zpevněné plochy pro pěší v okolí objektu jsou navrženy z betonových dlaždic. Všechny 

tyto chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí plochy. Výjimkou bude pouze 

zpevněná plocha před hlavním vstupem, která bude navržena pro občasný pojezd 

vozidel do 3,5 t, pro případ nutnosti servisu světelné tabule nad vstupem. Parkovací 

stání osobních automobilů jsou navržena dlážděná s únosností do 3,5t. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Objekt je navržen tak, aby tvořil staticky pevný celek, stabilní, tuhý, odolný vůči 

mechanickým i fyzikálním vlivům. Je navržen v souladu s technickými podklady a 

technologickými postupy výrobců jednotlivých stavebních materiálů a v souladu s 

normami ČSN 730035 – zatížení stavebních konstrukcí, ČSN EN 1991-1-1 – zatížení 

konstrukcí. Při návrhu stavby bylo počítáno se zatížením dle normy ČSN 73 0035 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení  

 

Zdravotně-technické instalace 

Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z HDPE trubek, spojované polyfúzním 

svařováním. Materiál potrubí HDPE DN 50, DN 32. Potrubí bude opatřeno tepelnou 

izolací. Vodoměrná šachta je navržena kruhového půdorysu v plastovém samonosném a 

pochozím provedení. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od 

vodoměrné šachty bude přípojka dovedena k do technické místnosti m.č. 172 bude 

realizován svislý prostupu skrz podkladní beton a HI vrstvu. 

V technické místnosti bude navrženo tepelné čerpadlo voda-vzduch s tepelnými 

výměníky. Sekundárními zdroji budou elektrické kotle. Dále bude v objektu navržena 

vzduchotechnická jednotka. 

 

V objektu jsou navržena desková otopná tělesa, která budou převážně pod okny 

a v prostorech uvnitř dispozice budou tělesa instalována na stěnu. Rozmístění otopných 

těles viz projekt vytápění – není součástí projektové dokumentace. Dále bude navrženo 

podlahové vytápění ze systémových desek podlahového vytápění. Teplovodní okruh 

bude opatřen expanzní nádobou, která bude umístěna v technické místnosti nad 
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samotnými kotly. Materiálem vnitřních potrubních rozvodů pro desková otopná tělesa 

bude měď, která bude patřičně izolována pomocí pouzder z pěnového PE. Materiálem 

potrubí podlahového vytápění budou vícevrstvé PE trubky. Potrubní rozvody budou 

provedeny převážně ve stěnách, podlahách a popřípadě v podhledech.   

 Ve velkých místnostech orientovaných na jih budou osazeny chladící jednotky 

– fancoily ve stropním provedení. Jedná se o místnosti s velkými prosklenými plochami 

situované na jižní stranu: cvičební sál, recepce, restaurace, vstupní vestibul.  

Příprava teplé vody bude zajištěna pomocí tepelných čerpadel, dle návrhu TZB 

projektanta. 

 

Elektroinstalace 

 Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na el. síť v přilehlém 

okraji sousedního pozemku.  Z tohoto bodu bude přípojka vedena k připojovacímu 

objektu, kde bude instalována pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč. Z 

připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi k objektu, kde bude dále vedena 

prostorem základů a její vyústění bude provedeno v místnosti č. 172. V této místnosti 

bude zřízena elektrorozvodna s hlavním elektrickým rozvaděčem a hlavním vypínačem 

el. energie. Odtud bude el. síť dále rozvedena do místa spotřeby, kde budou instalovány 

podružné el. rozvaděče.   

Objekt bude vybaven hromosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnící pásky 

osazené do spodní stavby při zakládání objektu. Vnitřní osvětlení bude zajištěno pomocí 

přisazených stropních svítidel zářivkového typu.  

 

Splaškové odpadní vody 

Napojení veškerých předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. 

Odpadní vody budou svedeny připojovacím potrubím do odpadních potrubí. Připojovací 

a odpadní potrubí jsou vedena v instalačních předstěnách, v konstrukci podlahy, popř. 

zavěšena pod stropem. 

Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím 

potrubím do odpadních a svodných potrubí. Svodným potrubím budou splaškové 

odpadní vody odvedeny do revizní šachty umístěné vedle objektu. Na odpadní potrubí 

navazuje v horní části větrací potrubí, které vyúsťuje 500 mm nad střechu objektu. 

Větrací potrubí je stejné dimenze jako potrubí odpadní.  

 

Plynovod.   

Plynovodní přípojka bude vedena v zemi s minimálním krytím 0,8 m od 

chodníku a volného terénu a s min. krytím 1,0 m pod vozovkou. Plynovodní přípojka 

končí před objektem u HUPU. Dále do objektu nepokračuje. Přípojka se zřídila 

v případě možného budoucího využití. Materiálem plynové přípojky je plastové potrubí 

HDPe PE 100 SDR 11.  

 

Odvětrání 

Odvětrání všech místností je přirozené (okny). Nucené větrání bude zajištěno u 

místností a prostor, které nejsou větrány přirozeně. Navržená vzduchotechnika zajišťuje 

nezbytné hygienické větrání místností pro uložení odpadů, prostorů kuchyně a 

restaurace a hygienických zázemí.   

Sociální zařízení, tzn. koupelny a WC, budou větrány nuceně podtlakově, 

radiálními dvouotáčkovými ventilátory, které jsou umístěny lokálně ve větraných 

místnostech. Ventilátory budou zapuštěny půdorysně budou umístěny mimo sprchové 

kouty  do podhledu WC a umýváren   



 

28 

 

V kuchyních budou instalovány pro odvod tepla a vlhkosti odsavače par. 

Odsavače budou umístěny nad sporáky. Nutnou součástí odsavače je zpětná klapka a 

omyvatelný tukový filtr.  

Místnost pro uložení odpadů: jedná se o místnost pro odpadové nádoby. 

Odvětrání je řešeno podtlakově diagonálním potrubním ventilátorem. Součástí 

ventilátoru je zpětná klapka.   

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

• vzduchotechnická jednotka VZT 

• lapač tuků 

• akumulační nádrž na dešťovou vodu 

• výměník zpětného získávání tepla 

• tepelné čerpadlo 

• trakční výtah bez strojovny 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných 

předpisů (zákonů a vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti. 

Navrhovaný objekt je posuzován z hlediska požární bezpečnosti staveb dle ČSN  

73 0802:2009-Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Je rozdělen na 1 požární 

úsek I.Stupně požární bezpečnosti (SPB). Součástí projektové dokumentace je požární 

zpráva v příloze. Výpočet odstupových vzdáleností a hasících přístrojů. 

Požární 

úsek 

Účel užívání Plocha PÚ 

[m2] 

pv [kg.m-2] Součinitel 

a 

SPB 

N1.01/N2 Sportovní 

centrum 

1991,79 8,51 0,902 I 

 

Konstrukční systém: smíšený 

Požární výška objektu: 3,915 m 

 

Spojovací chodby objektu bude tvořit NÚC, které ústí na volné prostranství. 

 

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

 

Jednotlivé navržené konstrukce splňují svými parametry požadované hodnoty 

požární odolnosti a nejsou požadavky na zvýšení jejich požární odolnosti. Podrobné 

zhodnocení jednotlivých konstrukcí viz. Složka – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, 

které je přílohou této dokumentace 

 

Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

 

V rámci funkční části sportovního centra je navržena jedna nechráněná úniková 

cesta typu, která zajišťuje evakuaci osob z prostoru 2.NP. 
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Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  

 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky a objekty. 

Navržený objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Více 

viz– D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, které je přílohou této dokumentace.   

 

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  

 

Ve vzdálenosti 40m od objektu je navržen nový nadzemní hydrant, který svými 

parametry vyhovuje požadavkům na zajištění vnějších odběrných míst. 

 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty)  

 

Před řešeným objektem se ve vzdálenosti 8,0 m nachází pozemní komunikace 

šířky 6,5 m. Tato komunikace je dostatečně únosná. Není třeba navrhovat zvláštní 

opatření. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Kritéria tepelně-technického  

Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a 

normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty 

součinitelů prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi vyhovují. Viz. samostatná část 

projektové dokumentace část Stavební fyzika-dokladová část  

 

Energetická náročnost stavby 

Energetický průkaz budovy dle požadavků vyhláška č. 78/2013 Sb. o 

energetické náročnosti budov, včetně zařazení stavby do vyhovující klasifikační třídy.  

Tepelné ztráty byly počítány pro oblast – 13 °C samostatně stojící budovu. Podrobnější 

řešení energetické náročnosti budovy je viz. tepelně technické posouzení budovy – 

složka stavební fyzika. Budovou je řazena do kategorie B – úsporná budova. 

 

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

prostředí 

 

Stavba je navržena a bude užívána v souladu v souladu s dotčenými 

hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 

zdravých životních podmínek. Veškeré odpady budou tříděny a ukládány do odpadních 

nádob v místnosti pro komunální odpad, stanoviště pro vyvezení nádob na komunální 

odpad je navrženo na východní straně k ulici Kasárenská. 

 

Zásobování vodou 

 Objekt bude připojen pomocí nové přípojky z PVC na stávající vodovodní řad. 

Přípojka bude provedena na pozemku investora a bude ukončena vodoměrnou šachtou, 

kde bude osazen HUV s vodoměrnou sestavou. 
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Zásobování elektřinou 

Objekt bude připojen na rozvod distribuční sítě firmy E- on a.s.. Přípojka bude končit v 

elektrické rozvodné skříni, která bude umístěna v zídce plotu na východním okraji 

pozemku.   

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Dle mapového podkladu české geologické služby je v místě výstavby nízký 

radonový index a nejedná se o poddolované území ani území se svahovými 

nestabilitami. Pro eliminaci radonu bude použita protiradonová izolace – v našem 

případě se jedná o jeden asfaltový pás se skleněnou vložkou a jeden pás s polyesterovou 

vložkou - provedená na všech konstrukcích v přímém kontaktu se zeminou. Je zde 

kladen důkladné provedení hydroizolace spodní stavby a na pečlivé utěsnění všech 

prostupů. Objekt je nutno dostatečně odvětrávat. 

 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Nevyskytují se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Nevyskytuje se. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i 

užívání je nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku 

v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. V 

souvislosti s Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací je nutno dále dodržet § 10 této vyhlášky Hygienické limity hluku v 

chráněném vnitřním prostoru staveb. 

Dle požadavků ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 

souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky – Změna: Z1 / 2005 jsou 

v objektu u prostor s požadavky na ochranu před hlukem navrženy vnitřní konstrukce, 

které splňují tyto požadavky. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Objekt se nenachází v povodňovém pásmu 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Napojení objektu na stávající sítě, bude pomocí nových přípojek z ulice 

Kasárenská.  V nejbližším okolí na jihovýchodní hranici jsou umístěné všechny 

potřebné, stávající sítě, na které se lze napojit. Objekt tedy bude napojen na: dešťovou 
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kanalizaci, splaškovou kanalizaci, elektrovod, telekomunikační sítě, vodovod, a 

teplovod.  Nejprve je nutno přivést přípojky k hranici pozemku. Zapojovací místa jsou 

vyznačeny ve výkresu Situace. 

 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení 

 

Pro příjezd k objektu bude využit vybudovaný sjezd ze silnice z ulice 

Kasárenská na východní hranici pozemku. Sjezdem na pozemek se dostaneme na 

obslužnou komunikaci pozemku. Vedle sjezdu na pozemek je řešeno odstavné 

parkoviště pro návštěvníky. Sjezd a obslužné komunikace, ostatní zpevněné plochy a 

plochy parkovišť budou řešeny z betonové zámkové dlažby. 

 

 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Komunikační napojení navrhované stavby je řešeno zbudováním nového 

napojení na stávající komunikaci v ulici Kasárenská. 

 

c) doprava v klidu 

 Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště. Pro parkoviště, které 

je navrženo v rámci sportovního centra s restaurací navrhuji 52 parkovacích míst pro 

osobní automobily (8 pro zaměstnance, 44 pro veřejnost) . Z těchto parkovacích míst 

jsou řešeny 3 jako bezbariérové. Dále je navrženo jedno parkovací místo pro autobus a 

4 parkovací místa pro motocykly. V rámci zpevněné plochy před objektem je navržen 

stojan na kola s kapacitou 10 jízdních kol. 

 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Na pozemku budou vybudovány chodníky pro pěší v rámci propojení stávající 

cyklostezky s pěší zónou.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Vytěžená zemina ze zemních prací bude uložena na deponii a dále použita pro 

terénní úpravy kolem objektu. Konečné terénní úpravy budou v co největší míře 

respektovat a kopírovat stávající sklon terénu, aby došlo k věrohodnému začlenění 

objektu do okolí. 

Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník z vymývaného říčního 

kameniva a betonové dlažby. Na pozemku bude vybudován jednoduchý park. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

Po dokončení zpevněných ploch budou zbylé část pozemku osazeny 

květinovými záhony, dřevinami, vzrostlými stromy a bezúdržbovou zelení. Zbylé volné 
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plochy budou zatravněny. V rámci zeleně budou rozmístěny na pozemku okrasné 

kameny. 

 

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

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

 

Ovzduší (atmosféra)  

 

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí, ani bezprostřední 

okolí stavby. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. 

Všechny emisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy.  

 

Voda (hydrosféra) 

 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

Dle mapových podkladů na geoportal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných 

pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy 

jejich narušení. 

 

Hluk 

 

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 do 18:00, budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném 

znění tj. 60 dB. Majitelé a nájemci okolních objektů budou seznámeny s prováděním a 

průběhem stavebních prací.   

 

Odpady 

 

Běžné odpady, vyprodukované během stavby, budou likvidovány. Využitelné 

odpady budou recyklovány, spalitelné odvezeny do spalovny, nevyužitelné a 

nespalitelné uloženy na skládce. Při provozu bytového domu emise škodlivin 

nevznikají. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v 

daném území minimální. Při výstavbě bude pamatováno zejména na maximálně možné 

vyloučení prašnosti. Při realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných 

komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. Přebytečná zemina z 

výkopů bude později využita na parkové úpravy nebo odvezena na skládku. Při práci se 

stroji nesmí dojít ke kontaminaci půdy vlivem úniku ropných látek do zeminy, která by 

v takovém případě musela být ihned vytěžena. Vzhledem nenáročné údržbě objektu se 

nepředpokládá únik ropných látek. 

 

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 nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 

významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 

rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 

soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba nezasahuje do soustavy NATURA 2000. 

 

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

 

Stavba nepodléhá posouzení EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Žádné požadavky na návrh pásem nejsou. Mimo ochranných pásem nově 

budovaných přípojek. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
 

Objekt bude během prováděcích pracích oplocen a uzamčen. Stavba splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/200 Sb. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Před zahájením stavebních prací bude provedena přípojka NN a měření bude 

provedeno přes hlavní staveništní rozvaděč na staveništi. Po obvodu stavby budou 

rozmístěny staveništní rozvaděče pro napojení jednotlivých strojů a mobilních 

kontejnerů. 

Před zahájením stavebních prací bude provedena přípojka vody, zakončená 

vodovodní šachtou. Voda na staveništi pak bude rozváděna přes zbudovanou vodovodní 

šachtu. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Případné zasakující srážkové vody budou v průběhu provádění výkopových 

prací a následných stavebních prací z pracovního prostoru odváděny nově provedenými 

obvodovými drenážemi těsně pod úrovní základové spáry.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených 

přípojek na hranici pozemku. Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude 

vytvořen sjezd z ulice Kasárenská. Sjezd ze staveniště bude řádné označen dopravním 

značkami a v místě sjezdu bude snížena povolená rychlost. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a 

prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí 
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stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s technickým dozorem investora s 

investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby 

tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na plochu staveniště bude sloužit 

stávající oplocení stávajícího vojenského areálu. Zeleň v blízkosti staveniště bude 

chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 

negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny 

a udržovány. 

 

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

dřevin 

 

Podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel 

povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č. 114/1992 Sb. 

zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška 

ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí. 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 

požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 

životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 

popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního 

pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a 

čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinku. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, 

hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně 

překážek bezbariérového užívání stavby. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Stavba bude prováděna především na pozemku stavebníka.  

 

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

likvidace 

 

Při provozu stavby bude vznikat standardní staveništní odpad. Kromě toho bude 

vznikat odpad z obalových materiálů (papír, lepenka, plastové fólie, plastové, skleněné 

a kovové obaly apod.) a odpad ze stavebních prací. Odpadový materiál bude tříděn dle 

jednotlivých druhů a odvážen k recyklaci. Nerecyklovatelný materiál bude uložen na 

skládky. Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotně 

využity, na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, 

pro který jsou určeny. 

Použito 5 ks kontejnerů: 

− 1ks sklo 

− 1ks papír  

− 1ks plast 

− 1ks ocel 
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− 1ks komunální odpad 

 

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

 

Bude sejmuta ornice v tloušťce 0,25 m, tato bude uskladněna v deponiích na 

jižní hranici pozemku. Ornice bude následně použita při dokončovacích terénních a 

parkových úpravách. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Ovzduší (atmosféra)  

 

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí, ani bezprostřední 

okolí stavby. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. 

Všechny emisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy.  

 

Voda (hydrosféra) 

 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

Dle mapových podkladů na geoportal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných 

pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy 

jejich narušení. 

 

Hluk 

 

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 do 18:00, budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném 

znění tj. 60 dB. Majitelé a nájemci okolních objektů budou seznámeny s prováděním a 

průběhem stavebních prací.   

 

Odpady 

 

Běžné odpady, vyprodukované během stavby, budou likvidovány. Využitelné 

odpady budou recyklovány, spalitelné odvezeny do spalovny, nevyužitelné a 

nespalitelné uloženy na skládce. Při provozu bytového domu emise škodlivin 

nevznikají. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v 

daném území minimální. Při výstavbě bude pamatováno zejména na maximálně možné 

vyloučení prašnosti. Při realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných 

komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. Přebytečná zemina z 

výkopů bude později využita na parkové úpravy nebo odvezena na skládku. Při práci se 

stroji nesmí dojít ke kontaminaci půdy vlivem úniku ropných látek do zeminy, která by 

v takovém případě musela být ihned vytěžena. Vzhledem nenáročné údržbě objektu se 

nepředpokládá únik ropných látek. 

 V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby 

nakládání s odpady: 

• minimalizace vzniku 

• využití v místě vzniku 

• využití u jiné organizace 

• recyklace 



 

36 

 

• termické zneškodnění 

• skládkování 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 

Vstup na staveniště bude opatřen bezpečnostními tabulkami. Každý pracovník 

zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními 

předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s 

podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 

zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené 

práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně 

osvětlena. 

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné 

pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a 

zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 

pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném 

pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a 

zastavení. 

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 

3 další požadavky BOZP. 

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a 

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 

s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební 

práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a 

kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné 

vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. 

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části 

bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky 

obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší 

požadavky prováděcím právním předpisem. 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších  

požadavků zákona se postupuje podle § 23 dle dosud platných nařízení vlády, jako jsou: 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, 

• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených 

technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, 

tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 

mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 

staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 

postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu 

a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy komunikací a 

dočasných objektů zařízení staveniště. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Musí být zajištěn bezpečný výjezd ze staveniště na komunikaci. Na komunikaci 

ul. Kasárenská před výjezdem ze staveniště, budou osazeny cedule s nápisem „Pozor 

výjezd vozidel ze staveniště“ a snížení rychlosti. 

 

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

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

 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací 

nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících 

dílčích činností: 

1. etapa - Zemní práce 

2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy 

3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce 

4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ) 

5. etapa - Práce dokončovací vnitřní (PD-vnitřní) 

6. etapa - Práce vnější v okolí stavby (PVOS) 

7. etapa - Práce dokončovací vnější (PD-vnější 
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1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

1.1 Účel objektu 
 

 Novostavba sportovního centra bude sloužit veřejnosti k relaxaci a k naplnění 

jejich potřeb v oblasti sportu a společenského života. 

1.2 Funkční náplň 

Objekt je rozdělen na dvě funkční části z nichž jedna má funkci stravovací a 

druhá funkci sportovní a pohybové relaxace. 

1.3 Kapacitní údaje 

Jedná se o novostavbu sportovního centra, která je funkčně rozdělena na dva 

provozy. Provoz restaurace a provoz sportovního centra. Část restaurace nacházející se 

v jihozápadní části objektu má stanovenou kapacitu pro 70 návštěvníků. Část 

sportovního centra má 2 squashové a 2 badmintonové kurty a v 2.NP se nachází 

posilovna a další 3 cvičící sály určené pro spinning, jumping, jógu a jiné sálové aktivity. 

Kapacita sportovní části je 50 osob. Dále pak v objektu pracuje 13 zaměstnanců.  

 

Zastavěná plocha 1540,72 m2 

Užitná plocha 2274,49 m2 

Obestavěný prostor 13866,48 m3 

 

Počet osob: 120 návštěvníků + 13 zaměstnanců 

 

 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení,  

bezbariérové užívání stavby 

2.1. Architektonické, výtvarné řešení, materiálové řešení 

 

Řešený objekt se skládá ze tří různých kvádrů. Nejmenší z kvádrů o rozměrech 

10,30x26,55x4,3m nacházející se na západní straně objektu vytváří zázemí pro 

zaměstnance a část restaurace. Největší z kvádrů o rozměrech 37,78x28,55x7,7 m tvoří 

zázemí pro návštěvníky a také sportovní sály. Třetí kvádr tvoří prostory 

badmintonových kurtů. Prostor určený ke sportu je navržen vzdušný a celkově hodně 

otevřený. Cílem bylo místnosti co nejvíc prosvětlit přirozeným světlem.  

Vzhled objektu je tvořen kombinací materiálů. Na západní straně klasická 

omítka s odstínem šedi. Na straně jižní a severní přechází omítka do kombinace 

dřevěného obkladu a cementotřískovými deskami v provětrávané fasádě. Východní 

strana prostoru badmintonových kurtů je řešena jako lehký obvodový plášť 

s hliníkovými profily, nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a dřevěný lamelový 

vazník. Zbytek objektu je zděný z keramických tvárnic, vodorovné nosné konstrukce 

tvoří předpjaté betonové panely Spiroll, na kterých je zřízena plochá střecha ve formě 

vegetační střechy, vyspádována pomocí spádových klínů. 
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2.2. Dispoziční řešení 

 

Objekt je rozdělen na dvě funkční části. Část restaurace a část sportovního 

centra. Prostory mají společný vstup, dále jsou však dispozičně odděleny. Na severní 

straně jsou navrženy dva vstupy. Jeden pro zásobování, druhý pro zaměstnance. Dále je 

navrženo několik únikových vchodů v rámci požární bezpečnosti staveb. 

 

 

2.3. Bezbariérové užívání stavby 

 

Budova je celá řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Návrh a realizace jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Do všech podlaží bude umožněn přístup pomocí výtahu. Přístup do objektu z 

venkovního prostoru i překonání jiných výškových úrovní kolem domu je řešeno 

pomocí šikmých ramp. Parkování je řešeno na pozemku, kde jsou 3 vyhrazená 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro vozidla 

osob doprovázející dítě v kočárku. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. 

Hlavní vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. Šířka vstupu je vždy nejméně 1250 

mm, s tím, že jedno křídlo je minimálně 900 mm. Dveře jsou také zaskleny nejméně od 

výšky 400 mm. V objektu se dále nachází hygienické zázemí tvořeno 2 samostatnými 

WC kabinami, 2 WC kabiny se smíšeným využitím a také 4 sprchovými kabinami. 

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800-1000 a ve výšce 1400-1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo pruhem ze 

značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm jasně viditelnými 

oproti pozadí. 

 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Řešeno v části 2.2. 

 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby  

 
Zemní práce 

Podle geologického průzkumu, který byl proveden jako vrtaná sonda, je 

zařazeno staveniště jako stanoviště vhodné – základová půda únosná, málo stlačitelná, 

hladina podzemní vody neohrožuje založení základů. Zemní práce započnou odstranění 

přebytečné ornice. Po začištění povrchu se osadí dřevěné lavičky a stavební výkop a 

základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy 

se bude provádět buldozerem. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné 

odvodňovací rigoly se sklonem 5,0 %. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude 

ukládána na deponii a to v jihovýchodní části pozemku. Poté bude použita zpětně na 

násypy a obsypy hutněny po 100-200 mm na hodnotu 0,2 Mpa. Okraje stavební jámy 

budou svahovány v poměru 1:1. Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez 

nutnosti pažení. 

 

Základové konstrukce 

 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 

třídy C20/25 XC2 a patky pod ocelové sloupy v prostorech pro sport. Nad nimi vrstva 
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podkladního betonu tloušťky 150 mm bude vyztužena KARI sítí B550A oka 8/100/100 

mm  a vybetonována z betonu třídy C 20/25 v prostoru dveřního křídla u vstupů a 

v prostorách mezi sloupu u lehkého obvodového pláště bude navíc vložena vodorovná 

výztuž u horního líce. K vyrovnání výškového rozdílu mezi podkladním betonem a 

základovým pasem jsou použity tvarovky ztraceného bednění tloušťky 300 mm, 

s vloženou svislou a vodorovnou výztuží propojenou s kari sítí podkladního betonu. Do 

základů jsou před betonáží umístěny chráničky a zemnící pásek FeZn 30/40. Pod 

podkladním betonem je provedena hutněná vrstva štěrku.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je převážně zděný ze systémových keramických tvárnic PTH 30 Profi na 

tenkovrstvé spáry, PTH 30 AKU Z na zdící maltu pevnosti M10, příčky PTH 11,5 a 14 

Profi, vyzdívaných na maltu pro tenké spáry. Dále pak železobetonové sloupy 

300x300mm s navrženou výztuží dle statika.. Část nosného pod šikmou střechou je 

tvořena ocelovými sloupy. 

 

 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena z železobetonových předpjatých panelů Spiroll 

tl. 265 mm ukládané do vrstvy cementové malty MC30 tl.10 mm. Panely budou 

ukládány na svislé nosné konstrukce případně na železobetonové průvlaky a výměny. 

Min. uložení panelu je 100 mm nebo L/100 dle výrobce .  

Překlady nad okny jsou systémové Porotherm KP7 ukládány do maltového lóže, 

s úložným prostorem pro předokenní žaluzii.  

Ostatní překlady v budově jsou též systémové Porotherm (Porotherm překlad 14, 

11,5), nebo monolitické, na stavbě vybedněné  do dřevěných bednění a vyztuženy dle 

návrhu statika. 

 

Schodiště, výtahy 

Schodiště v objektu slouží k překonání výškového rozdílu mezi 1NP a 2NP. Je 

navrženo jako ŽB prefabrikované z betonu C30/37 a oceli B550 B. Hlavní schodiště je 

levotočivé s mezipodestou a přímými rameny rozdělené na tři části. Schodiště je 

uloženo po obvodě do předem připravených kapes do obvodových stěn. Na stropní 

konstrukci je schodiště uloženo na průvlak do cementového lože. Schodiště má 

samostatný roznášecí základový pás. Vedlejší schodiště je přímé s mezipodestou.  

Povrchovou úpravu schodišť tvoří keramická dlažba. Konstrukce je pružně 

dilatována obvodovým páskem od okolních konstrukcí. 

 

Zastřešení 

 Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové, vegetační s nosnou 

konstrukcí z ŽB předpjatých panelů Spiroll.  

Zastřešení nad badmintonovými a squashovými kurty je tvořeno jednoplášťovou 

střechou s povlakovou hydroizolací se sklonem 7o . Nosná konstrukce je z dřevěných 

lamelových vazníků.  

 

 

Příčky 

Příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 14, 11,5 Profi a také ze 

sádrokartonových stěn na nosných profilech.  
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Izolace 

Tepelné izolace - u spodní stavby jsou použity tepelně-izolační desky 

z extrudovaného polystyrenu XPS tl.160 mm, zbytek obvodového plástě je zateplen 

minerálními deskami tl.200 mm, v ploché střeše jsou použity desky z expandovaného 

polystyrenu EPS 150 S, také spádové klíny z polystyrenu EPS 150 S. V konstrukci 

střechy je tepelná izolace vyřešena pomocí tepelně izolačních PIR desek tl.200 mm 

 

Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma asfaltovými pásy – spodní 

modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a horní modifikovaný asfaltový 

pás s vložkou z polyesterové rohože. Hydroizolace je zakončena min. 300 mm nad 

přilehlým terénem. Hydroizolace střech je taktéž řešena hydroizolačním souvrstvím 

dvou zmíněných asfaltových pásů. Parozábrana je řešena pomocí asfaltových pásů 

s hliníkovou výztužnou vložkou. 

 

Výplně otvorů 

 Okna i dveře v obvodových stěnách jsou z hliníkových komorových profilů šedé 

barvy se zasklením s izolačním trojsklem plněným argonem. Část objektu je řešena jako 

lehký obvodový plášť z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. Jako výplně 

vnitřních otvorů jsou použity interiérové dveře v různých provedeních (otočné, zásuvné 

do pouzdra) s dřevotřískovou výplní, prosklené s bezpečnostním sklem. Všechny 

dřevěné dveře jsou osazeny do ocelových zárubní do hotového stavebního otvoru 

 

Podlahy 

Pro podlahy je navržen typ povrchové úpravy určený dle provozu 

(keramická dlažba s keramickým soklem, epoxydové pryskyřice, dřevěné podlahy, 

marmoleum. Pod krytinu marmolea je nutno udělat podkladní vrstvu ze samonivelační 

stěrky, o tl. min 15 mm. Podlahy jsou po celém obvodu od dilatována pomocí EPS 

pásku, tl. 15 mm. Ve všech prostorách je předpokládaný pohyb vozíčkáře. V místech 

přechodů jsou lišty, maximální výškové rozdíly podlah jsou 10 mm. Veškeré skladby 

podlah jsou podrobněji popsány ve výpisech skladeb. 

 

Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické výrobky zahrnující hliníkové výplně otvorů a ocelové 

zárubně, madla, kliky, žebříky jsou vypsány v příloze ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky vnějších parapetů oken, závětrné lišty, okapové žlaby a 

svody, protidešťové větrací mřížky VZT potrubí jsou navrženy z předzvětralého 

titanzinkového plechu. 

 

Podhledy 

Podhledy budou sádrokartonové a budou sloužit k zakrytování rozvodů TZB k 

jednotlivým spotřebičům. Dále taky bude mít funkci akustického podhledu. 

 

Povrchové úpravy 

 Stěny budou omítány třívrstvou omítkou (štuk – jádro - přednástřik) o celkové 

tloušťce 15 mm. Veškeré konstrukce stěn budou vymalovány nebo obloženy obkladem 
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dle projektové dokumentace. Veškeré stropní konstrukce budou zakryty SDK 

podhledem s finálním disperzním nátěrem- 

Obvodový plášť objektu je navržen jako kontaktní zateplovací systém (ETICS) – 

minerální fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 200 mm, s organicky vázanou 

probarvenou omítkou – zrno 2 mm. Spodní část soklu je zateplena XPS tl.160 mm, s 

povrchovou úpravou z břidličného obkladu. Zateplovací systém provětrávané fasády 

bude z mechanicky kotvených minerální fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 

200 mm Finální povrchovou úpravou provětrávané fasády budou fasádní 

cementotřískové desky a dřevěný obklad. 

 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic. Chodníky  a 

zpevněné plochy pro pěší v okolí objektu jsou navrženy z betonových dlaždic. Všechny 

tyto chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí plochy. Výjimkou bude pouze 

zpevněná plocha před hlavním vstupem, která bude navržena pro občasný pojezd 

vozidel do 3,5 t, pro případ nutnosti servisu světelné tabule nad vstupem. Parkovací 

stání osobních automobilů jsou navržena dlážděná s únosností do 3,5t. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko 

bezprostředního fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř 

nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, 

popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se 

vozidly. 

Podlahy všech místností, včetně schodišť musí mít součinitel smykového tření 

nejméně 0,6. Bude označen první a poslední stupeň. Zábradlí budou osazena ve výškách 

dle normových hodnot. 

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. Dále bude 

zpracován provozní řád objektu dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky 

provozní doby, pohybu osob, přístupu do budov, ostrahu a zabezpečení apod. 

Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

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

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento 

zákon je nutné dodržet i při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 

vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným 

zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících 

předpisů. 

 

6. Obecné požadavky na výstavbu 

 
6.1 Odolnost stavby 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
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neúměrný původní příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, 

navržených v této projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena statikem.   

 

6.2 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 

požadavky:  

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

• omezení šíření požáru na sousední stavbu 

• umožnění evakuace osob a zvířat 

• umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany  

Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 

dokumentace - Požárně bezpečnostním řešení.   

 

7. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace -popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

7.1 Tepelná technika 
 

Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 

součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí. Výpočty z programu Teplo na 

součinitele prostupu tepla jsou doloženy v příloze E Stavební fyzika. 

 

7.2 Osvětlení a oslunění 
  Objekt má velká okna, která zajistí dostatečné osvětlení místností. Ve dnech, 

kdy nebude dostatek přirozeného světla, bude toto doplněno umělým osvětlením. Umělé 

osvětlení je řešeno elektrickými zdroji ve svítidlech různých typů, podle účelu a potřeby 

osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých prostor bude odpovídat 

hygienickým požadavkům - světelné technický návrh respektuje podmínky dle ČSN 36 

0452. 

 Projektová dokumentace splňuje ČSN 73 0581 - Oslunění budov a venkovních 

prostor. 

 

7.3 Akustika 
 Vlastní objekt není zdrojem hluku a nezhoršuje hlukové poměry, ani stavba 

neklade zvýšené nároky na ochranu proti hluku (stavba není využívaná v nočních 

hodinách). Rušivé zdroje z okolí nejsou známy a nejsou ani předpokládány. Při užívání 

objektu se nepředpokládá abnormální vznik hluku. Hluk z vnitřního prostředí bude 

minimalizován masivními stěnami a kvalitními okny. Projektové řešení zajištuje soulad 

stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 

0832 Akustika a nařízení vlády c. 272/2011 Sb. 

 

7.4 Zásady hospodaření s energiemi 
V návrhu je počítáno s účinným komplexním kontaktním zateplením 

obvodového pláště, a ostatních konstrukcí tak, aby docházelo co nejmenším tepelným 

ztrátám. Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a 

normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 
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Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty 

součinitelů prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi vyhovují. 

 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

 
Během výstavby budou prováděny pravidelné kontroly v předem naplánovaných 

termínech dle harmonogramu výstavby. Všechny konstrukce budou provedeny dle 

technologických předpisů. 

 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí  

 
Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací 

nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

 
Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zaměření 

stavební připravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na 

místě stavby. 

 

12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 
Nejsou požadovány žádné mimořádné kontrolní prohlídky nebo měření nad 

rámec předepsaných povinností. 
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13. Výpis použitých norem a právních předpisů  

1) Právní předpisy (Zákony a vyhlášky): 

 

· Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

· Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

· Vyhláška č. 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

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

· Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

· Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; se změnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 

203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 

186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 

· Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění všech pozdějších předpisů 

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

změnami 268/2011 Sb. 

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

státního požárního dozoru 

· Zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 

 

2) Normy 

 

· ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části 

· ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

· ČSN 73 0532 – Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků-Požadavky 

· ČSN 730835/2009 – Požární bezpečnost staveb – Zdravotnická zařízení 

· ČSN 730810/2009 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

· ČSN 730818/1997 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

· ČSN 730873/2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

· ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 

· ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 

· ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 

stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti 

a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Závěr 

Cílem mojí diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 

novostavby sportovního centra ve stupni pro provedení stavby. Při zpracování 

projektové dokumentace jsem se snažil daným technickým řešením co nejvíce 

vystihnout záměr daný architektonickou studií objektu, kterou jsem vytvořil v rámci 

předmětů CH08 – Diplomový seminář. Vzhled daný architektonickou studií byl 

dodržen, došlo pouze k drobným změnám poloh okenních otvorů a to tak, aby jejich 

polohy odpovídaly výškovému a půdorysnému modulu zdícího systému. Drobné změny 

byly provedeny také v rámci dispozic. Tyto změny byly vyvolány v rámci zpracování 

požárně bezpečnostního řešení stavby, specializace vzduchotechniky, požadavky na 

denní osvětlení místností a v neposlední řadě samotnou funkčností objektu. Navržené 

řešení co nejvíce respektuje požadavky na funkčnost, jednoduchost, životnost a v 

neposlední řadě také výslednou cenu stavby s přihlédnutím k její velikosti.  

Při vytváření projektové dokumentace jsem využil program ArchiCAD 20 v 

rámci dostupné studentské licence, tedy program založený na technologii BIM 

(Building Information Modeling), česky informační model budovy – moderní, 

inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na vytvořeném modelu. V 

průběhu zpracování jsem si osvojil dovednosti v tomto druhu projektování a rozšířil 

znalosti v oblasti moderních stavebních materiálů a technických možností. V neposlední 

řadě pro mě byla také velmi cennou zkušeností samotná velikost projektu, díky níž jsem 

si uvědomil veškeré návaznosti jednotlivých profesí v oblasti projektování. Cíle dané 

zadáním diplomové práce byly naplněny. Byl vytvořen projekt novostavby sportovního 

centra, který řeší napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu, osazení do 

terénu a dále architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečností a 

tepelně technické parametry objektu, tak aby byl stavební záměr realizovatelný. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
ŽP  životní prostředí 

k. ú.   katastrální úřad 

PD   projektová dokumentace 

BPEJ   bonitovaná půdní ekologická jednotka 

ÚP   územní plán 

M.F.E.  Middle four elements 

MHD   městská hromadná doprava 

LV   list vlastníka 

NP   národní park 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

p.č.   parcelní číslo 

PP   podzemní podlaží 

UV   ultrafialové (z anglického ultraviolet) 

TV   teplá voda 

VZT   vzduchotechnika 

TUV  teplá užitková voda 

MJ   měrná jednotka 

ŽB   železobeton 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

OSB   dřevěná stavební deska (z anglického Oriented strand board) 

SDK   sádrokarton 

KVH   stavební řezivo (z německého Konstruktionsvollholz) 

PBŘ   požární bezpečnostní řešení 

PHP   přenosné hasící zařízení 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

PÚ   požární úsek 

HDPE   vysokohustotní polyethylen 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.   Sbírka 

Vyhl.   Vyhláška 

Ks.   Kus 

El.   elektřina 
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