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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace 
sportovního a relaxačního centra. Navrhovaný objekt se nachází v jihovýchodní části 
m sta Hradce Králové, v lokalit  určené pro stavby a plochy sportovního a relaxačního 
využití. 

Jedná se o t ípodlažní objekt s plochou st echou, který je z části podsklepený. 

Konstrukční systém je st nový s kombinací skeletu. Objekt je založen na základových 
pasech z prostého betonu a na železobetonových patkách. Obvodové, nosné vnit ní a 

d lící st ny jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Vnit ní nosné prvky 
tvo í p evážn  železobetonové sloupy. Stropní konstrukce je navržena z 

železobetonových desek lokáln  podep ených. Obvodové st ny prvního nadzemního 
podlaží a část obvodových st n suterénu jsou zatepleny pomocí vn jšího kontaktního 
zateplovacího systému. Zateplení obvodových st n druhého nadzemního podlaží krom  
squashových kurt  a prostoru relaxace je navrženo pomocí prov trávané fasády 
s fasádními obkladovými deskami. 

Objekt je funkčn  rozd len na t i hlavní části, kde st ední část tvo í vstupní 
vestibul s komunikačními prostory všech podlaží. V této části je navržen suterén 
s technickým zázemím objektu. Pravou část v p ízemí tvo í restaurace s bowlingem a 

kuchyní se sklady a s hygienickým zázemím. V rámci této části je v druhém nadzemním 
podlaží navržena posilovna a cvičební sály pro fitness cvičení, spinning a TRX. Levá 
část je tvo ena dv ma squashovými kurty s p íslušným zázemím a prostory masáží. 
V této části je také v druhém nadzemním podlaží navržen provoz relaxace s terasou 

orientovanou na severní stranu. Dále jsou zde šatny a hygienické zázemí. 
Navržený objekt je ešen bezbariérov . U objektu je navrženo parkovišt  pro 40 

osobních automobil , 3 motocykly, jeden autobus a také t i stání bezbariérové pro 
osobní automobily.  
 

Klíčová slova 

Diplomová práce, sportovní a relaxační centrum, Hradec Králové, lokalita, parcela, 

hlavní vstup, suterén, terasa, relaxace, masáže, squash, cvičební sál, restaurace s 

bowlingem, požární schodišt , keramická tvárnice, sádrokartonová st na, 
železobetonový sloup, železobetonová deska, plochá st echa, minerální tepelná izolace, 

vn jší kontaktní zateplovací systém, prov trávaná fasáda, hliníková okna, prosklená 
fasáda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The final thesis is focused on the design and elaboration of the project 

documentation of the sports and relaxation center. The proposed building is located in 

the south-eastern part of the town of Hradec Králové, in a location supposed for 
buildings and areas of sports and relaxation use. 

It is a three-storey building with a flat roof and partial basement. The construction 

system is wall-mounted with a combination of skeleton. The building is based on plain 

concrete and reinforced concrete foundation footing. The peripheral, supporting and 

partition walls are designed from ceramic blocks POROTHERM. The inner load-

bearing elements consist mainly of reinforced concrete columns. The ceiling structure is 

designed from reinforced concrete slabs supported locally. The perimeter walls of the 

first overground floor and part of the perimeter walls of the basement are insulated by 

an external contact thermal insulation system. The thermal insulation of the perimeter 

walls of the second floor is designed by means of a ventilated facade with facade tiles 

except the squash courts and the relaxation area. 

The building is functionally divided into three main parts, where the central part 

forms an entrance hall with comunication spaces of all floors. In this part a basement 

with technical facilities is designed. The right part of the ground floor consists of a 

restaurant with a bowling alley and a kitchen with storage and hygienic facilities. As 

part of this section, a gym and exercise rooms for fitness exercises, spinning and TRX 

are designed on the second floor. The left part consists of two squash courts with the 

appropriate facilities and massage areas. There is also a relaxing facilities with a north-

facing terrace on the second floor. There are also dressing rooms and hygienic facilities. 

The designed object is accessible for disabled people. There is a parking lot for 

40 cars, 3 motorcycles, one bus and three barracks for cars. 

 

Keywords 

Diploma thesis, sports and relaxation centre, Hradec Králové, location, plot, 

main entrance, basement, terrace, relaxation, massage, squash, gym hall, restaurant with 

bowling, fire staircase, hollow clay block, plasterboard wall, reinforced concrete 

column, reinforced concrete slab, flat roof, mineral wool insulation, external thermal 

insulation system,  ventilated facade, aluminum windows, glazed facade 
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1 Úvod 
 

P edm tem diplomové práce je zpracování stavební časti projektové 
dokumentace novostavby sportovního a relaxačního centra ve stupni pro provedení 
stavby. Navrhovaný objekt sportovního a relaxačního centra se nachází na okraji m sta 
Hradce Králové v jihovýchodní části v lokalit  určené pro stavby a plochy sportovního 
a relaxačního využití. Centrum jsem zpracovával na základ  vhodnosti umíst ní tohoto 
typu stavby v daném zájmovém spádovém území z hlediska sportovních a relaxačních 
aktivit.  

Cílem diplomové práce je navrhnout objekt sportovního a relaxačního centra, 
které se svých charakterem začlení do místního území a okolní krajiny se spln ním 
platného územního plánu m sta Hradce Králové. Centrum bylo navrženo pro 
uspokojení místních obyvatel v oblasti volného času a sportovních aktivit v nov  
vystav né okrajové čtvrti m sta s využitím stávajících p ilehlých sportovišť.  

Práce je člen na na část obsahující p ípravné a studijní práce, kde je ešen 
zejména základní charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým  
a materiálovým ešením. Další částí práce je část situační, ve které je ešena návaznost 
objektu na okolí a dopravn  technickou infrastrukturu lokality. V části architektonicko-

stavební je potom vy ešeno skutečné konstrukční a materiálové ešení objektu, které 
vychází z p ípravných a studijních prací. Další část je stavebn  konstrukční, která eší 
stavbu z hlediska konstrukčního systému budovy. Součástí práce je také posouzení 
objektu z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti staveb. Na záv r je 

specializace betonových konstrukcí, kde je navržena vybraná část daného oboru.  
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2 Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavbyμ   Sportovní a relaxační centrum  

Místo stavbyμ adresa:   ul. U Parku, Hradec Králové 500 0λ  

    katastrální územíμ Nový Hradec Králové 6471Ř7 

    parcelní čísla pozemk μ p.č. 942/57  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebníkμ   M sto Hradec Králové 

IČμ 0026ŘŘ10       

Československé armády 40Ř 

Hradec Králové 500 02 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:  Bc. Zden k Lib ický, Gollova 4λŘ, Hradec Králové 500 0λ  

IČμ xxxxxxx 

 

Zodpov dný projektantμ  Stanislav Lib ický, Gollova 4λŘ, Hradec Králové 500 0λ 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární 
bezpečnost staveb a statiku a dynamiku staveb 

č. autorizace ČKůIT – xxxxxxx 

Projektanti jednotlivých částí PD: 

Část ů, B, C a D.1.1 Architektonicko-stavební část, D.1.2 Stavebn  konstrukční část, 
D1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

Bc. Zden k Lib ický, Gollova 4λŘ, Hradec Králové 500 0λ 

IČμ xxxxxxx 

 

Zodpov dný projektantμ  Stanislav Lib ický, Gollova 4λŘ, Hradec Králové 500 0λ 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární 
bezpečnost staveb a statiku a dynamiku staveb 

č. autorizace ČKůIT – xxxxxxx 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- ůrchitektonická studie objektu 

- Vyjád ení správc  technické infrastruktury o poloze sítí 
- Polohopis a výškopis zájmového prostoru 

- Údaje z dokumentací již vybudovaných staveb v okolí a od sousedních vlastník  
pozemk  o inženýrskogeologických a hydrogeologických pom rech 

- Geologická mapa – místní geologické pom ry 1μ50 000 

- Orientační mapa radonového indexu podloží 1μ50 000 

- Katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí 
- Stavebn -technický pr zkum pozemk  dotčených stavbou projektantem 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba je navržena v části zastav ném území m sta Hradce Králové, které je 
platným územním plánem vymezeno jako zastavitelná plocha pro sport.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Území, v kterém se navrhovaný objekt nachází, nemá evidovánu žádnou 
ochranu. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dle dostupných informací o hydrogeologických pom rech v lokalit , jsou 

p írodní podmínky v lokalit  vyhovující pro zneškodňování dešťových vod jejich 
zasakováním. Srážková voda je z bezprost ední blízkosti stavby povrchov  odvedena 
spádováním upraveného terénu a dále zasakována v míst  travnatých ploch. Zachycená 
voda ze st ech je p es retenční nádrž odvedena do vsakovacích blok . Navržené ešení 
respektuje stávající odtokové pom ry a jejich ovlivn ní stavebním zám rem je 
minimální. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projekt je zpracován na základ  územního plánu m sta Hradce Králové. 

Pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha pro sport. Tuto podmínku stavba splňuje. 
Jedná se o novostavbu sportovního a relaxačního centra. Navržená stavba respektuje 
výše uvedené principy územního plánu a je zhotovena v souladu s t mito požadavky.  
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e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaná stavba sportovního a relaxačního centra dodržuje obecné požadavky 
na využití území dané platným územním plánem m sta Hradce Králové. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

ešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgán  a správc  
inženýrských sítí. Vyjád ení p íslušných orgán  je v dokladové části PD – není součástí. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavební zám r nevyžaduje ešení žádných výjimek ani úlev. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou v dob  zpracování PD 
známy. 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemky dotčené provád ním stavby se nachází v katastrálním území Nový 
Hradec Králové 6471Ř7 a jedná se oμ  

- pozemek vlastní stavbyμ - parcela č. 942/57, ostatní plocha,  

ve vlastnictví M sta Hradce Králové Ěstavebníkaě, 
Československé armády 40Ř, Hradec Králové 500 
02 

- dotčené pozemkyμ - parcela č. Ř72/57, trvalý travní porost,  
ve vlastnictví SJM Buršík Petr a Buršíková 
Kate ina, Za jízdárnou 2010/3λ, Hradec Králové 
500 09 

 - parcela č. Ř64/λ, zem d lský p dní fond,  

ve vlastnictví STAKO s.r.o., Bieblova 782/7, 

Hradec Králové 500 03 

- sousední pozemkyμ   - parcela č. λ42/2λ0 a 942/224, ostatní plocha,  

ve vlastnictví Rezidence Na Placht  s.r.o., 
Murmanská 1475/4, Praha 10 

- parcela č. λ42/42, ostatní plocha,  
ve vlastnictví SITISMENT a.s., Škroupova 441/12, 
Hradec Králové 500 02 

- parcela č. λ42/177, ostatní plocha,  

ve vlastnictví První novohradecká a.s., Malá 16Ř, 
Mimoň 47124 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, zám rem je vybudovat sportovní a relaxační centrum 

včetn  napojení na inženýrské sít . 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o občanskou stavbu, která poskytuje sportovní relaxační a kulturní 
vyžití pro ve ejnost. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Pro navrhovanou stavbu není požadavek pro stanovení ochrany podle jiných 
právních p edpis . 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200λ Sb. ve zn ní zm ny 
20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby. Vstup do objektu a veškeré ve ejn  
p ístupné prostory stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dané vyhláškou 
č. 3λŘ/200λ Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. V souladu s touto vyhláškou budou ešeny i p ilehlé zpevn né plochy  
a parkovišt  – není součástí této projektové dokumentace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

ešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgán  a správc  
inženýrských sítí. Vyjád ení p íslušných orgán  je v dokladové části PD – není součástí. 
Pro navrhovanou stavbu nejsou žádné požadavky vyplývající z jiných právních 
p edpis . 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavební zám r nevyžaduje ešení žádných výjimek ani úlev. 
  



7 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

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

relaxační centrum s dv ma squashovými kurty, čty mi cvičebními sály a provozy 
masáží a relaxace s celkovou kapacitou centra 60 osob a 4 – Ř zam stnanc . Druhou 

částí je restaurace s bowlingem a kuchyní s kapacitou 60 osob a max. 8 zam stnanc . 
Součástí navrhované stavby je zpevn ná plocha parkovišt  s kapacitou 40 osobních 
automobil , 3 motocykly a 1 autobus. Z výše zmín ného počtu parkovacích stání pro 
osobní automobily jsou 3 parkovací stání ešena jako bezbariérová. P ed objektem je 
navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkovišt  pro zam stnance restaurace umíst né za 
objektem je tvo eno 6 parkovacími místy. 

Zastav ná plochaμ  1253,9 m
2 

Obestav ný prostorμ  11019,1 m
2 

Podlahová plochaμ  2029,1 m
2
 

      

Počet uživatel μ   120 návšt vník  + 16 zam stnanc  

i) Základní bilance stavby 

Základní bilance spot eby energie, kterou bude stavba ročn  spot ebovávat, bude 
stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v p íslušných technických 

zprávách t chto profesí – není součástí projektové dokumentace. 

Dešťová voda bude svedena z plochých st ech a bude regulovan  odvád na do 
vsakovacích blok . Regulace bude provád na prost ednictvím retenční nádrže, jejíž 
kapacita bude stanovena projektantem TZB. 

Stavba bude svým provozem produkovat b žný komunální odpad, který bude 
skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném míst  pozemku stavby. 

Komunální odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech specializovanou firmou. 

Dále bude produkován biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, který bude skladován 
v uzavíratelných nádobách uvnit  budovy a bude v intervalu 1 dne dle charakteru 

odvážen k dalšímu využití či k likvidaci. 

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

Požadavky (protokol EŠOBě azena do kategorie B – úsporná budova. Dle vyhlášky  

č. 7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve zn ní pozd jších p edpis  ĚPENBě, je 
budova azena do kategorie C – vyhovující budova. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby se p edpokládá na ja e roku 201Ř. P edpokládaná délka 
výstavby je odhadnuta na 2 roky. 
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k) Orientační náklady stavby 

Odhadované investiční náklady na stavbuμ  96,68 mil. Kč bez DPH 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba je rozd lena na čty i stavební objekty, čemuž odpovídá následující 
člen níμ 

SO 01 – Sportovní a relaxační centrum 

SO 02 – Parkovišt  ve ejné 

SO 03 – Parkovišt  bezbariérové a pro moto 

SO 04 – Parkovišt  ro zam stnance 

SO 05 – Retenční nádrž 

SO 06 – Vsakovací bloky 

SO 07 – P ipojovací objekt 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek p.č. λ42/57 se nachází v k.ú. Nový Hradec Králové. Pozemek 

je p ibližn  tvaru domu se sedlovou st echou, kde podélná hrana neboli st na domu  je 

1Ř2,Ř m dlouhá orientovaná na západ. Výška k vrcholu hrany st echy je λ5,Ř m ve 

sm ru sever-jih. Délky hrany znázorňující šikmou st echu jsou 131,55 m na jihovýchod 
a 72,44 na severovýchod. Hrany pozemku znázorňující st ny domu jsou na jižní stran  
31,5 m dlouhá a na severní sm rem ke kruhovému objezdu 71,3 m dlouhá. 

Parcela se nachází na rozhraní nov  vybudovaného sídlišt  s bytovými a 
rodinnými domy a pozemky stejného charakteru jako je navržený objekt.  
Z jihovýchodní části p iléhají pozemky sportovního charakteru, na západ jsou nov  
vystavené bytové domy a severovýchodn  je zástavba rodinných dom . Od kruhového 
objezdu vede silnice III. t ídy rovnob žná s podélnou hranou p es pozemek a odd luje 

objekt sportovního a relaxačního centra od ve ejného parkovišt . Pozemek je zatravn n, 
na pozemku se nenachází žádná stavba a v severní části je vzrostlá zeleň. P i okraji 
silnice, vedoucí p es pozemek, jsou vedeny inženýrské sít  Ěvoda, plyn, elekt ina, 
kanalizace, sít  ve ejného osv tlení a sít  sd lovacích kabel ) v majetku správc  t chto 
sítí. Srážková voda je na pozemku p irozen  vsakována. 
 

P íjezdy a p ístupy na pozemek jsou bezproblémové po stávajících 
komunikacích, za ízení staveništ  se vejde na stavební pozemek a z tohoto pohledu 

nejsou t eba žádná zvláštní opat ení. 

b) Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 

Na podzim roku 2017 byl proveden stavebn -technický pr zkum pozemk  
dotčených stavbou a nejbližšího okolí projektantem stavby. 

Dále byly, na základ  geologické mapy lokality, geologického vrtu, informací od 
majitel  již postavených objekt  v nejbližším okolí, stanoveny orientační vlastnosti 
základových p d a orientační hydrogeologické pom ry. Pod vrstvou cca 20 – 25 cm 

ornice jsou očekávány písek s p ím sí jemnozrnné zeminy. Dle tabulky orientačních 
hodnot propustností jednotlivých zemin, by se m lo jednat o zeminy st edn  propustné 
až propustné. Dle klasifikace jemnozrnných zemin podle ČSN 72 0101 se jedná o 

zeminy t ídy S3 S-F, čemuž odpovídá podle zrušené normy ČSN 73 0035 hodnota 
tabulkové výpočtové únosnosti Rdt=275 kPa Ěplatí pro hloubku zakládání kolem 1,0 m 

pod stávajícím terénem a ší ku základu 1 m). P i pr zkumech nebyla zastižena úroveň 
podzemní vody. Základové pom ry lze označit jako jednoduché, plánované sportovní a 

relaxační centrum je nenáročného charakteru. V uvedeném p ípad  se v souladu s ČSN 
731001 bude postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie.  
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Dále byla prozkoumána orientační mapa radonového indexu lokality a po 
konzultaci s místními projektanty byl stanoven radonový index pozemku jako nízký.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek se nachází v žádných ochranných ani bezpečnostních 
pásmech. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním ani poddolovaném 
území. 

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

Stavba nebude negativn  ovlivňovat okolní stavby a pozemky a ani neovlivní 
stávající odtokové pom ry v území. Není t eba navrhovat žádnou ochranu okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební zám r nevyvolává požadavky na asanace a demolice objekt . 
V d sledku z ízení komunikace pro zásobování a zam stnance, osazení vsakovacích 
blok  a z ízení ve ejného parkovišt , je nutné skácet Ř vzrostlých strom . Dle informace 

odboru životního prost edí m sta Hradce Králové se nejedná o chrán né a pam tní 
stromy a s jejich odstran ním za výše zmín ným účelem by nem l být problém. 

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

Není zde požadavek na zábory do p dního fondu nebo pozemk  určených 
k funkci lesa.  

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

Vzhledem k trasování silnice III. t ídy (ul. U Parkuě p es pozemek je napojení na 
bezproblémové. 

Navrženou stavbu je možné napojit na sít  technické infrastruktury, které jsou 
vedeni p i okraji komunikace. Napojení bude provedeno ve st edním úseku komunikace 
na parcele. Výše popsané ešení se vztahuje na následující sít  stávající technické 
infrastruktury: 

- podzemní vedení NN ĚČEZ a.s.ě 
- STL plynovod (RWE a.s.) 

- vodovodní p ípojka ĚKrálovéhradecká provozní a.s.) 
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- splašková a dešťová kanalizace (Královéhradecká provozní a.s.) 

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

Žádné v cné a časové vazby stavby, které by vyvolaly související nebo 
podmiňující investice nejsou v dob  zpracování PD známy. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání stavby je provozování sportovních a relaxačních aktivit ve 

sportovním a relaxačním centru a možnost společenského vyžití v restauraci 
s bowlingem. 

Jak již bylo výše zmín no, navržená stavba sportovního centra má 2 funkční 
části. Jedná se o sportovní a relaxační centrum s dv ma squashovými kurty, čty mi 
cvičebními sály a provozy masáží a relaxace s celkovou kapacitou centra 60 osob a 4 – 

Ř zam stnanc . Druhou částí je restaurace s bowlingem a kuchyní s kapacitou 60 osob a 

max. 8 zam stnanc . Součástí navrhované stavby je zpevn ná plocha parkovišt  
s kapacitou 40 osobních automobil , 3 motocykly a 1 autobus. Z výše zmín ného počtu 
parkovacích stání pro osobní automobily jsou 3 parkovací stání ešena jako 
bezbariérová. P ed objektem je navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkovišt  pro 
zam stnance restaurace umíst né za objektem je tvo eno 6 parkovacími místy. 

Zastav ná plochaμ  1253,9 m
2 

Obestav ný prostorμ  11019,1 m
2 

Podlahová plochaμ  2029,1 m
2
 

      

Počet uživatel μ   120 návšt vník  + 16 zam stnanc  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržená stavba je v souladu s regulačními podmínkami v územním plánu. 

Objekt je na pozemku situován spíše jihovýchodn  a zpevn ná plocha ve ejného 
parkovišt  je p i západním okraji pozemku. Stavba je dvoupodlažní sahající do výšky 
λ,1 m a z 25% podsklepená do hloubky 4,3 m. Toto rozmíst ní bylo zvoleno s ohledem 

na p ilehlý jezdecký areál tak, aby došlo k jeho funkčnímu propojení se stavbou 
sportovního a relaxačního centra a také aby byly co nejmenší nároky na kácení d evin. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

P dorysn  je objekt navržen obdélníkového tvaru s mírn  p edstupujícími a 
ustupujícími hmotami po okrajích. Suterén je zcela zapušt n do terénu. K základní 
hmot  výšky λ,1 m je p ičlen na ze severozápadní strany ustupující hmota stejné výšky 
s terasou, jejíž st ny sahají do výšky 6,0 m. K této části je zakomponován kvádr, ve 

kterém jsou squashové kurty, a který p edstupuje p ed st nu na východ  výšky 7,9 m, 

čímž bylo docíleno posunutí tohoto komplexu a výškové a tvarové člen ní celého 
objektu. Z pravé strany základní hmoty je naopak dvakrát odskočení na jihovýchodní 
stran , kde nad jedním odskočením je vyloženo druhé nadzemní podlaží, což vytvá í 
zast ešený vstupní portál restaurace. Tato část p sobí uzav en ji a klidn ji s ohledem na 

p íjezdové hlavní a zásobovací komunikace. Cílem bylo prostorov  odd lit vnit ní i 
venkovní provoz restaurace od okolních vliv . 

P i tvorb  obálky budovy byla použita pro soklovou část, která je tak ka po 
celém obvodu budovy, dekorativní marmolitová omítka hn dobéžové barvy. St ny 
druhého nadzemního podlaží základní hmoty jsou provedeny technologií prov trávané 
fasády oplášt né cementovláknitými  fasádními deskami v červené výrazné barv  
tmavšího odstínu. Zbývající plochy jsou tvo eny kontaktním zateplovacím systémem 
s tenkovrstvými pastovitými omítkami. Z d vodu kontrastu a prosv tlení fasády, byla 
pod fasádní desky použita omítka bílé barvy, což v kombinaci s okenními a dve ními 
otvory z hliníkových komorových profil  šedé barvy p sobí velmi elegantn . Dalším 
pocitovým odd lením p idruženého komplexu na severní stran  je použití bílého 
probarvení v horní části s kombinací obkladových pásk  z p írodní b idlice černé barvy, 

kterými jsou potaženy st ny terasy. Dolní část hmota je tvo ena kombinací bílé a sv tle 
šedé omítky tak, aby nesousedila se stejnou barvou vedlejší hmoty. P idružený kvádr, 
ve kterém jsou squashové kurty, celý tvo í tenkovrstvá pastovitá omítka sv tle šedé 
barvy. V prostoru schodišt  od soklové části po strop druhého nadzemního podlaží je 

navržena prosklená fasáda. Všechny okna mimo severní strany jsou dopln ny o pevné i 
pohyblivé stínící lamelové prvky ze stejného materiálu jako jsou rámy okenních a 
dve ních výplní. Vzhled celé budovy je dopracován pomocí nejr zn jšího oplechování 
z p edzv tralého titanzinkového plechu, které je funkčního charakteru a zároveň objektu 
dodává ostré ohraničující linie. 
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B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Stavba je rozd lena na dv  funkční části odd lené vstupní halou, které disponují 
odlišným provozním ešením. Jedná se o část sportovního centra a část restaurace 
s bowlingem.  

Na konci vstupní haly je navrženo t íramenné schodišt  a bezbariérový výtah 

sloužící k horizontální a i vertikální komunikací mezi všemi podlažími. Tím je docíleno 
propojení všech provoz  budovy. Pod touto halou je již zmiňovaná podsklepená část, 
kde naproti schodišti je navržena kotelna a strojovna VZT. Po levé stran  od schodišt  
se dostaneme p es chodbu do technického zázemí objektu, což jsou sklady prádla, 
sušárna a šatna pro zam stnance s kuchyňkou a hygienickým zázemím.  

Ze vstupního vestibulu jsou dva vchody do p idruženého komplexu provozu 
squashe a masáží. Jeden je p ímo ke squashovým kurt m a druhý vede do chodby, 
odkud je p ístup k šatnám se sprchami pro squash, p es zádve í k masážím, a naproti 
k šatn  pro personál a úklidové místnosti. Všechny tyto prostory ze vstupního vestibulu 
jsou azené do čistého provozu. Naproti baru vstupního vestibulu je z ízeno hygienické 
zázemí pro restauraci a vpravo je vchod do restauračního za ízení s bowlingem. P i 
pravém okraji místnosti pod okny se nacházejí dv  bowlingové dráhy s p íslušným 
posezením, na konci je z ízen hlavní vstup ven z restaurace a po boku vstupu je herní 
koutek s posezením a prosklený salónek. Zhruba uprost ed naproti bowlingovým 
drahám je velký bar, z kterého vedou kyvné dve e do restauračního zázemí. Je zde 
chodba, která slouží pro zásobování, a z které se dostaneme do kuchyn , sklad , šaten 
se sprchami pro zam stnance a úklidové místnosti. S ohledem na udržení čistoty bude 
probíhat zásobování v určeném intervalu, a v takovou denní dobu, aby nedošlo ke kolizi 
s provozem kuchyňského za ízení nebo byla kolize pouze minimální. Vedle hlavního 
vchodu do restaurace je navržen poslední vchod sloužící pro zásobování slad  a 
p ípadnou evakuaci osob z požárního schodišt  vedoucího do druhého nadzemního 
podlaží.  

U schodišťové haly v druhém nadzemním podlaží jsou místnosti bezbariérových 
kabin, šaten se sprchami pro cvičební sály a hygienické zázemí. Dále se dostaneme p es 
zádve í do chodby odkud je zp ístupn n prostor relaxace s terasou a její p íslušné 
zázemí. Od tohoto zádve í začíná zóna čistého prostoru. Nejvzdálen jší vstup ze 
schodišťové haly, kterým také začíná čistá zóna, je navržen pro p ístup do chodby 
cvičebních sál , kde je bar s šatnou a skladem. Z této chodby se dostaneme do všech 
cvičebních sál  a posilovny a na konci končí čistá zóna, za kterou je navrženo již 
zmín né požární schodišt . 

V  objektu sportovního centra nejsou navržené žádné výrobní technologie. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je ešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 3λŘ/200λ Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní i vedlejší vstupy do objektu jsou navrženy bezbariérové. V rámci 
venkovního parkovišt  jsou zajišt na 3 parkovací stání pro vozidla p epravující osoby 
t žce pohybov  postižené a pro vozidla osob doprovázející dít  v kočárku. V objektu 

jsou veškeré komunikační prostory navrženy s ohledem na pohyb osob na invalidním 
vozíku. Vertikální komunikace je zajišt na pomocí bezbariérového výtahu. 
Samoz ejmostí je také hygienické zázemí tvo ené 4 samostatnými WC kabinami 

s využití sprchy. 

Prosklené dve ní a okenní výpln  budou ve výšce Ř00 – 1000 mm a ve výšce 
1400 – 1600 mm kontrastn  označeny oproti pozadí výrazným pruhem ší ky min.  
50 mm nebo pruhem ze značek o pr m ru min. 50 mm s osovou vzdáleností max.  
150 mm, jasn  viditelnými oproti pozadí.  

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je v tomto ohledu navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Schodišt  
jsou opat ena zábradlím, která jsou navrženy v souladu s ČSN 743305 Ochranná 
zábradlí. Zasklení výplní otvor  na chodbách a v míst  pohybu ve ejnosti je navrženo 
z vrstveného bezpečnostního skla. ůutomatické posuvné dve e ve vstupním vestibulu, 
restaurace a do výtahu budou opat ena bezpečnostním mechanizmem pro zablokování a 
zp tnému otev ení v p ípad  výskytu p ekážky. Keramické podlahové krytiny budou 
vykazovat p íslušnou t ídu protiskluznosti dle ČSN 74 4505 Podlahy a to min. R10 se 

součinitelem smykového t ení za mokra  ≥ 0,5 a v p ípad  schodišť  ≥ 0,5 + tgα. V 
rámci celého objektu budou instalovány p íslušné bezpečnostní tabulky a nápisy. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Objekt sportovního a relaxačního centra je navržen jako t ípodlažní 
s podsklepenou částí zast ešený plochou st echou. Založení objektu je navrženo na 
plošných základech, které jsou tvo eny základovými pasy z prostého betonu a 
železobetonovými monolitickými patkami. Konstrukční systém objektu je navržen 
st nový a uvnit  skeletový. Všechny nosné i ztužující st ny jsou navrženy 
z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm a 250 mm. Uvnit  objektu jsou použity 

železobetonové sloupy 350×350 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové 
monolitické lokáln  podep ené desky. Zast ešení je navrženo nepochozími 
jednoplášťovými plochými st echami s povlakovými hydroizolacemi z m kčeného 
PVC. Hlavní odvodn ní st ech je zajišt no vnit ní pomocí st ešních vpustí a pojistné 
pomocí pojistných atikových p epad . Jen st echa nad squashovými kurty je odvodn na 
pomocí venkovních st ešních žlab  a svod . Hydroizolace spodní stavby a 

protiradonová izolace je navržena jednovrstvá povlaková z m kčeného PVC. Zateplení 
objektu je ešeno hned n kolika zp soby. Prvním ze zp sob  je v suterénu s p izdívkou 
z cihel PP. Druhým zp sobem je klasický vn jší kontaktní zateplovací systém 
z minerální tepelné izolace s vrchní probarvenou pastovitou omítkou. T etím  
a posledním zp sobem je zateplení obvodových st n pomocí prov trávaných fasád 
s hliníkovo-nerezovou nosnou konstrukcí systému FRONTECH vypln nou tepelnou 
izolací z minerální vlny a s oplášt ním fasádními obkladovými deskami Cembrit Cover. 

Prvky oplechování jsou navrženy z p edzv tralých TiZn plech  Rheinzink. Okna a 
veškeré vn jší výpln  otvor  jsou navrženy z hliníkových komorových profil  se 
zasklením izolačními skly. 

Navrhovaný objekt se rozkládá na p dorysu obdélníku s velikostí stran  5λ,1× 
21,5 m, z n hož v levé části je hmota odskočena a v pravé je zalomená. Výška objektu 
hlavní st echy je λ,1 m, st echy nad squashem je 7,λ m a výška st n terasy je 6,0 m. 
Konstrukční výška objektu je r zná s ohledem na použitý typ stropní konstrukce a 
s ohledem na využití prostor. Hlavní p íčný nosný systém vytyčují modulové osy 
s roztečemi viz výkresová dokumentace. Sv tlá výška v objektu je r zná, p evážn  ale 
3,1 v prostoru restaurace, cvičebních sál  a vstupní haly a 2,Ř m v šatnách a 
hygienických za ízení. V prostoru umýváren je snížena na 2,Ř0 m a v prostoru WC 

kabin na 2,80 m. Sv tlá výška squashových kurt  je 6,80 m a v prostoru relaxace 3,84 

m. Rozdílná sv tlá výška místností je vytvo ena pomocí zav šených kazetových 
podhled . 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní a přípravné práce 

 Je navrženo celoplošné odstran ní ornice v tl. 25 cm na polovin  pozemku,  
tj. v míst  budoucí stavby, v prostoru plánovaného parkovišt  a zpevn ných ploch. 
Následn  bude vykopána hlavní stavební jáma se dv ma výškovými úrovn mi dna, ve 
kterých budou následn  vyhloubeny jednotlivé rýhy pro základové pasy a prohlubn  pro 
základové patky. Dále bude vyhloubena prohlubeň pro základovou desku pod 
výtahovou šachtu. V prostoru kolem této prohlubn  bude nutné p ed započetím 
výkopových prací použít pažení z ocelových št tovnic. Okraje stavební jámy budou 
svahovány v pom ru 1μ1. Kolem výkop  figur pro vn jší základové pasy bude z vn jší 
strany ponecháno minimáln  1,0 m místa z d vodu pozd jší realizace ochranné st ny. 
P edpokládá se možnost provád ní výkop  figur bez nutnosti pažení. Ornice a vyt žená 
zemina hlavní stavební jámy bude po dobu stavby deponována na pozemku a po 
skončení stavebních prací bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

Základy 

 Založení objektu je navrženo plošné na betonových monolitických základových 
pasech, které jsou navrženy pod všemi nosnými st nami a schodišt m. Tyto základové 

pasy budou z prostého betonu C20/25. Pod sloupy budou provedeny železobetonové 
patky z betonu C20/25 a oceli B500 B. Pod tyto patky bude provedena vyrovnávací 
betonová mazanina tl. 100 mm z betonu C16/20. Založení výtahové šachty je na 
železobetonové desce z betonu C20/25 + ocel B500 B. Na základové konstrukce bude 
provedeno nadzákladové zdivo z betonových tvárnic tl. 250 a 300 mm vypln ných 
betonem C20/25 a vyztužených ocelovými pruty B500 B.  

Prostor mezi nadzákladovým zdivem a okolní zemní plání bude zasypán 
št rkovými zásypy a dostatečn  zhutn n, tak aby byla vytvo ena souvislá rovina. Na 
takto p ipravenou plochu bude provedena podkladní železobetonová deska z betonu 

C20/25 + ocelová KůRI sítí KH30 6/100/100 B500 B. 

Svislé konstrukce – nosné 

Obvodové nosné st ny suterénní části jsou navrženy z betonových tvárnic tl. 300 

mm vypln ných betonem C20/25 a vyztužených ocelovými pruty B500 B.  St ny 
nadzemních podlaží jsou navrženy zd né z keramických tvárnic pro nosné zdivo 
Porotherm 25 a 30 Profi pevnosti P10 na maltu pro tenkovrstvé zd ní. Uvnit  objektu 
jsou p evážn  použity železobetonové sloupy 350×350 mm.  

Vodorovné konstrukce – nosné 

Jako stropní konstrukce jsou navrženy ŽB lokáln  podep ené stropní desky tl. 
250 mm z betonu C30/37 vyztužené ocelí B500 B. Součástí strop  budou navrženy ŽB 
v nce stejného betonu a oceli.  
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P eklady nad otvory v nosných st nách jsou navrženy ve stejném systému jako 

st ny a to jako sestavy p eklad  Porotherm KP 7. Tento typ p eklad  je použit do 
rozp tí 2,5 m. P eklady nad otvory s v tším rozp tím jsou navrženy jako ŽB 
monolitické z betonu C25/30 a C30/37 s vyztužením ocelí B500 B. 

Svislé konstrukce – nenosné 

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy dvojího druhu. Pro nenosné konstrukce 
je p evážn  použito keramických blok  pro nenosné zdivo Porotherm Ř a 14 Profi na 

maltu pro tenkovrstvé zd ní. Mezi cvičebními sály jsou použity sádrovláknité st ny 
Fermacell. V prostorech s požadavky na menší zatížení nebo zav šení st ny pod stropní 
konstrukci a pro instalační šachty jsou pak navrženy také lehké sádrokartonové d lící 
konstrukce s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkost nných otev ených profil . 

St ny squashových kurt  budou pr hledné z bezpečnostního vrstveného skla  
a nepr hledné ze systémových panel  schválených mezinárodní squashovou federací. 
V obou p ípadech se bude jednat o typové ešení celého kurtu a bude realizováno 
formou kompletní dodávky specializovanou firmou. 

Vodorovné konstrukce – nenosné 

Ve všech prostorech mimo prostor  strojoven vzduchotechniky, technické 
místnosti, místnosti se squashovými kurty a místnosti relaxace jsou navrženy zav šené 
kazetové podhledy s viditelným nosným roštem z profil  T24 vyrobených z ocelového 
pozinkovaného plechu se spodní čist  bílou částí. Tyto nosné rošty budou vypln ny 
podhledovými kazetami ze sádrokarton  a ze skelných vláken dle akustických 
požadavk . 

Schodiště a rampy 

Hlavní schodišt  objektu zajišťující vertikální komunikace mezi všemi 
podlažími sportovního centra je navrženo jako ŽB monolitické z betonu C30/37 a oceli 

B500 B. Je ešeno jako t íramenné levotočivé s dv mi mezipodestami a p ímými 
rameny. Stejné schodišt  je navrženo v zadní části restaurace, které slouží jako požární.  

Zastřešení 

St echy jsou navrženy ploché, jednoplášťové, zateplené, nepochozí. Nosnou 

konstrukci st echy tvo í stropní konstrukce tvo ená ŽB lokáln  podep enými deskami. 
Na nosné konstrukci je navrženo st ešní souvrství zajišťující vodot snost díky 
povlakové hydroizolaci z m kčeného PVC a dostatečné tepeln  technické vlastnosti 
použitím stabilizovaného p nového polystyrenu EPS 100S a 150S. Parot snící vrstva je 
navržena z SBS modifikovaných asfaltových pás  s hliníkovou vložkou. St echa je po 
obvod  lemována atikami, hlavní odvodn ní st ech je navrženo vnit ními vtoky. 
Pojistné odvodn ní je zajišt no pomocí pojistných p epad  skrz atiku. Jen u st echy nad 
squashovými kurty je odvodn ní ešeno venkovními žlaby a svody.  
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Upevn ní st ešního souvrství je navrženo p itížením stabilizační vrstvou íčního 
kameniva a u atiky p itíženy dlažbou. 

 Nad hlavním vstupem do objektu a u vstupu pro zásobování, kde je očekávána 
v tší frekvence pohybu osob, jsou navrženy sklen né markýzy. Markýza bude kloubov  
uložena a zav šena na nerezových táhlech k fasád . Odvodn ní nebude provedeno jen 
bude zajišt na spára mezi markýzou a objektem pomocí st nové lišty. 

Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby je navržena povlaková z m kčeného PVC. Hydroizolace je 
navržena tak, aby odolávala vzlínající vlhkosti a radonovému zá ení. Izolace bude 
vytažena minimáln  10 cm nad úroveň čisté podlahy.  

Hydroizolační vrstva st ech, je navržena povlaková z m kčeného PVC. 
Parozábrany jsou navrženy z SBS modifikovaných asfaltových pás  s hliníkovou 
vložkou. 

Jako pomocné hydroizolace soklové části nad p izdívkou jsou kolem objektu 

navrženy ochranné nopové fólie. 

V umývárnách, sprchách, kuchyni, úklidových místnostech, na WC a v prostoru 

relaxace budou pod dlažbou a obklady provedeny hydroizolační st rky. 

Izolace tepelné 

 V souvrství plochých st ech jsou navrženy tepelné izolace ze stabilizovaného 
p nového polystyrenu EPS 100S a 150S. V míst  vtoku je pak pro v tší pevnost 
navržena tepelná izolace z XPS. Zateplení atik bude provedeno z horní a vnit ní strany 
pomocí tepelné izolace z XPS. 

 V konstrukci t žkých plovoucích podlah v 1.NP jsou navrženy tepelné izolace 
EPS 100S. V konstrukci t žkých plovoucích podlah ve 2.NP jsou navrženy kročejové 
izolace z minerální vlny Isover TDPT. 

 Vn jší kontaktní zateplení fasád je navrženo z minerální tepelné izolace 
z kamenných vláken Isover TF Profi. V obvodových st nách zateplených pomocí 
prov trávané fasády jsou navrženy minerální tepelné izolace z kamenných vláken Isover 
Fassil. Všechny obvodové st ny budou v soklové části zatepleny od úrovn  paty 
nadzákladového zdiva po úroveň +0,100 m pomocí tepelné izolace XPS 30 IR. 
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Výplně otvorů 

Okna a dve e v obvodových st nách jsou navrženy z hliníkových komorových 
profil  šedé barvy se zasklením izolačním trojsklem. V tší výpln  otvor  v obvodových 
st nách jsou navrženy jako lehké obvodové plášt  z hliníkových komorových profil  se 
zasklením izolačním dvojsklem. 

 Vnit ní dve e budou v hlavních komunikačních trasách navrženy z hliníkových 
komorových profil  se zasklením pomocí bezpečnostního dvojskla. Dve e v ostatních 
prostorech budou d ev né s d evot ískovou výplní plné i prosklené se zasklením 
bezpečnostním sklem. Všechny vnit ní dve e jsou ešeny jako otočné s výjimkou dve í 
mezi barem v restauraci a chodbou restauračního zázemí, kde jsou navrženy dve e 
kyvné. Všechny d ev né dve e jsou osazeny do ocelových zárubní určených pro 
dodatečnou montáž do hotového stavebního otvoru. 

Úpravy povrchů – vnější 

Vn jší omítky na st nách s kontaktním zateplením budou provedeny v rámci 
ETICS. Materiálem omítek bude tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonová omítka 
zrnitosti 1,5 mm v bílém a sv tle šedém provedení. V soklové části t chto obvodových 
st n bude provedena dekorativní marmolitová omítka hn dobéžové barvy. 

Finální povrchovou úpravou prov trávaných fasád budou vláknocementové 
fasádní obkladové desky Cembrit Cover červené barvy. 

Úpravy povrchů – vnitřní 

Vnit ní zd né st ny budou opat eny jednovrstvou jádrovou vápenocementovou 
omítkou se strojním nanášením a povrchovou úpravou jemnou vápenocementovou 

omítkou Ěštukemě. Lehké st ny s oplášt ním ze sádrokartonových a sádrovláknitých 
desek budou p etmeleny a p ebroušeny. Všechny vnit ní omítky, sádrokartonové a 

vláknité konstrukce budou opat eny nát rem interiérovými disperzními barvami 
z malí ských sm sí.  

V umývárnách, sprchách, úklidových místnostech, kuchyňkách, ve vybraných 
skladech, v kuchyni a na WC budou provedeny keramické obklady. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle provoz  provedeny jako keramické, d ev né, 
textilní Ězát žové koberceě a z epoxidových prysky ic. 
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Klempířské konstrukce 

Vn jší parapety oken, záv trné lišty, oplechování p echod  fasád, krycí plechy 
venkovních žaluzií, okapový systém st echy nad squashovými kurty a protidešťové 
v trací m ížky VZT potrubí jsou navrženy z titanzinkového p edzv tralého plechu 
Rheinzink modrošedé barvy. 

Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce zahrnují veškeré hliníkové výpln  otvor  a ocelové 
zárubn  pro d ev né dve e popsané v kapitole výpln  otvor . Dále jsou zde zahrnuty 
veškerá madla v rámci návrhu bezbariérového ešení WC a sprchových kabin.  
Na st echách jsou navrženy fasádní žeb íky typového provedení. Zábradlí hlavního 
schodišt  je ešeno pomocí typových zámečnických výrobk  – sloupk  a doplňkového 
sortimentu pro sestavení kompletního zábradlí včetn  výpln . Ostatní drobné 
zámečnické výrobky viz Výpis zámečnických výrobk . 

Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Kolem objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic. Chodníky  
a zpevn né plochy pro p ší v okolí objektu jsou navrženy z betonových dlaždic. 
Všechny tyto chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí plochy. Parkovací 
stání osobních automobil  jsou navržena dlážd ná s únosností do 3,5t. P íjezdová 
komunikace, včetn  zásobovací části a části v míst  parkovišt  bude asfaltová 
s únosností nad 3,5t. Pochozí plochy budou lemovány pomocí zahradních obrubník  
p írodní šedé barvy a asfaltové komunikace a parkovací stání pomocí obrubník  
silničních. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen v souladu s požadavky p íslušných norem a p edpis  tak, aby 
zatížení na n ho p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek z ícení 
stavby nebo její části nebo nedošlo k nep ípustnému p etvo ení konstrukcí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických ešení 

a) Technické řešení 

Vodovod 

Napojení na ve ejnou vodovodní síť bude provedeno v západní části pozemku 

pomocí navrtávacího pasu se šoupátkem a zemní teleskopickou soustavou. Od 
vytvo eného p ipojovacího bodu bude zhotovena p ípojka a vedena p es vodom rnou 
šachtu nejkratší cestou sm rem k objektu, se zachováním kolmostí na hlavní vodovodní 
ad. Vodovodní p ípojka bude vedena 1,5 m pod upraveným terénem Ěvozovka, 

chodník, volný teréně. Vodom rná šachta je navržena kruhového p dorysu v plastovém 
samonosném a pochozím provedení. Ve vodom rné šacht  bude osazena vodom rná 
sestava. Od vodom rné šachty bude p ípojka dovedena k západní fasád  do místnosti 
strojovny vzduchotechniky v suterénu, kde bude realizován svislý prostupu skrz 

podkladní beton a HI vrstvu. Materiálem podzemních potrubních rozvod  vodovodní 
p ípojky je vysokohustotní lineární polyetylén PE 100. Materiálem interiérových 
rozvod  je plastové PPR potrubí. Oh ev TUV je navržen pomocí zásobník  TUV 
s p ímým oh evem pomocí plynových kondenzačních kotl . 

Bilance pot eby teplé vodyμ   

Denní maximální a pr m rná pot eba studené vody bude stanovena 
projektantem ZTI. Denní pot eba teplé vody bude stanovena rovn ž projektantem ZTI 
dle modelové situace jednoho provozního dne p i maximální kapacit  sportovního a 

relaxačního centra.  

Kanalizace 

V ešené lokalit  se nachází kanalizační síť splašková i dešťová. Navrženy jsou 
dv  kanalizační p ípojky, které budou realizovány napojením na ve ejnou kanalizační 
síť p i hranici komunikace v západní části pozemku. Na výstupu kanalizačního potrubí 
mimo zastav nou plochu stavby budou ve vzdálenosti 2 m od fasády umíst ny revizní 
šachty. Splaškové odpadní vody z kuchyn  budou vedeny p es lapač tuk , z n hož 
budou vyčišt né odpadní vody napojeny do již zmín né kanalizační p ípojky. Dešťové 
vody budou svedeny do dešťové kanalizace jen v krajních p ípadech a budou vedeny 
p es odlučovač ropných látek do kanalizační p ípojky. Kanalizační potrubí bude vedeno 
v zemi s krytím min. 1,0 m pod chodníkem a volným terénem a s krytím min. 1,Ř m pod 
vozovkou. Materiálem kanalizačního potrubí bude potrubí kanalizačního systému PVC 
KG SNŘ. Dimenze potrubí bude stanovena projektantem ZTI dle napojených 
za izovacích p edm t . 

Dešťová kanalizace zajišťuje odvod srážkových vod z ploch plochých st ech  
a v prostoru základ  p echází ze svislého potrubí do své ležaté části, která vyúsťuje 
z objektu na dvou místech.. Na výstupu potrubí mimo zastav nou plochu stavby budou 
ve vzdálenosti 2 m od fasády umíst ny revizní šachty. Ob  dv  trasy budou svedeny do 
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retenční nádrže, jejíž objem stanoví projektant ZTI. Z retenční nádrže bude voda 
regulovan  odvád na do vsakovacích blok . Kanalizační potrubí bude v míst  vyúst ní 
opat eno zp tnou klapkou pro zamezení zp tnému toku. 

Plynovod 

Plynovodní síť je vedena p i hranici komunikace v západní části pozemku. 

Napojení bude realizováno pomocí navrtávacího T – kusu. Zde bude začínat vodorovná 
část p ípojky, která p jde ve spádu do hlavního potrubí plynovodu. Ve vzdálenosti 11,0 

m od p ipojovacího bodu bude realizován p echod z vodorovné části p ípojky na svislou 
a vyvedena do prostoru p ipojovacího objektu, kde bude osazen hlavní uzáv r plynu 
včetn  membránového plynom ru a také STL regulátor tlaku plynu.  Z p ipojovacího 
objektu bude pokračovat op t vodorovná část p ípojky sm rem k fasád  objektu, kde 
bude vyvedena v rámci fasády do interiéru, kde bude potrubí vedeno po st n  a 
v podhledech k místu spot eby.  

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

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

Mezi plynové spot ebiče pat í p edevším plynové kondenzační kotle v technické 
místnosti m.č. S03 a také plynové varné desky v kuchyni restauračního za ízení. 
Maximální pr toky plyn  budou stanoveny s ohledem na návrh plynových spot ebič   
a z nich budou stanoveny pot ebné dimenze plynové p ípojky. Materiálem plynové 
p ípojky je plastové potrubí HDPe PE 100 SDR 11. Vnit ní rozvody plynu budou 
realizovány pomocí ocelových bezešvých trubek se zaručenou sva itelností a budou 
nat eny žlutou barvou.  
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Vytápění 

 Vytáp ní v objektu je navrženo teplovodní s nuceným ob hem se zdrojem tepla 

pomocí plynových kondenzačních kotl  v kaskádovém zapojení. Výkony a počet 
plynových kotl  stanový projektant vytáp ní a plynových za ízení s ohledem na 

podrobn  stanovené tepelné ztráty budovy. Kotle jsou umíst ny v suterénu v koteln  

(m.č. S03) a odvod spalin – odkou ení je realizováno společn  pro všechny kotle 
pomocí vícevrstvého komínu s tenkost nnou keramickou vložkou s vyúst ním nad 
st echou. Vyúst ní je navrženo dostatečn  vysoko s ohledem na záv trný úhel 10° od 
nevyšší p ilehlé části budovy. P ívod vzduchu bude zajišt n pomocí VZT potrubí 
s integrovaným potrubním ventilátorem, který bude napojen na ídící jednotku kotle. 
V rámci fasád je p ívodní a odvodní potrubí osazeno protidešťovou žaluzií. 
 V objektu jsou navržena desková otopná t lesa, která budou p evážn  pod okny 
a v prostorech uvnit  dispozice budou t lesa instalována na st nu. Rozmíst ní otopných 
t les viz projekt vytáp ní – není součástí projektové dokumentace. V prostorách 
relaxace a jejího zázemí je navrženo podlahové vytáp ní ze systémových desek 
určených pro mokrý proces realizace podlahového vytáp ní. Teplovodní okruh bude 
opat en expanzní nádobou, která bude umíst na v technické místnosti nad samotnými 

kotly. Materiálem vnit ních potrubních rozvod  pro desková otopná t lesa bude m ď, 
která bude pat ičn  izolována pomocí pouzder z p nového PE. Materiálem potrubí 
podlahového vytáp ní budou vícevrstvé PE trubky. Potrubní rozvody budou provedeny 
p evážn  ve st nách, podlahách a pop ípad  v podhledech.  

 V rámci n kterých místností budou osazeny chladící jednotky –fancoily ve 

stropním provedení. Jedná se o místnosti cvičebního sálu TRX a restaurace. 

P íprava teplé vody bude zajišt na pomocí t í nep ímo oh ívaných zásobník  
TUV s kapacitou 1000l s oh evem pomocí teplovodní soustavy oh ívané solárními 
kolektory spolu s plynovými kondenzačními kotly. 

Vzduchotechnika 

Navržený objekt je rozd len na 7 funkčn  ucelených zón, které jsou obsluhování 
pomocí samostatných VZT jednotek. 

Zóna č. 1 – Sklepní zázemí 
Zóna č. 2 – Chodba + schodišt  ĚCHÚCě 
Zóna č. 3 – Squashové kurty se zázemím a masáže 

Zóna č. 4 – Restaurace s kuchyní a p íslušným zázemím 

Zóna č. 5 – Zázemí pro relaxaci a cvičební sály 

Zóna č. 6 – Relaxace  

Zóna č. 7 – Cvičební sály 
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Ve strojovn  VZT Ěm. č. S04ě jsou umíst ny VZT jednotky pro zóny č.μ 1,3,4,7. 

V trání v t chto zónách je rovnotlaké a je zajišt no pomocí soustavy potrubních 
rozvod  zakončených distribučními elementy osazenými v podhledech. Vzduch je 

v rámci VZT jednotky upravován na požadovanou teplotu. Regulace vlhkosti vzduchu 
není navržena. Sání venkovního vzduchu je ešeno otvorem na fasád  opat eným 
protidešťovou žaluzií. Výfuk odpadního vzduchu je ešen nad st echou pomocí VZT 
potrubí s protidešťovou žaluzií.  

V zón  č. 5 je navržena podstropní VZT jednotka. I zde je jako v prvním p ípad  
zajišt no v trání pomocí potrubních rozvod  a distribučních element  a systém je 
navržen jako rovnotlaký. P ívodní vzduch je doh íván pop ípad  ochlazován na 

požadovanou teplotu. Regulace vlhkosti vzduchu není navržena. P ívod i odvod 

vzduchu je ešen vyvedením nad st echu. 

V zón  č. 6 je VZT jednotka umíst ná na st eše. V trání zajišt no pomocí 
potrubních rozvod  a distribučních element  a systém je navržen jako rovnotlaký. 
P ívodní vzduch je doh íván pop ípad  ochlazován na požadovanou teplotu. Regulace 
vlhkosti vzduchu není navržena. P ívod i odvod vzduchu je ešen p ímo z VZT jednotky 

na st eše. 

V trání zóny č. 2 ĚCHÚC typu ůě je navrženo nucené pomocí VZT jednotky se 

záložním zdrojem energie. VZT jednotka je umíst na v suterénu ve strojovn  VZT Ěm. 
č. S05ě. Dodávka energie je zajišt na pomocí UPS záložního zdroje, který je umíst n v 

Ěm. č. S04ě a zajišťuje dodávku el. energie po dobu min. 10 minut. Nasávání vzduchu je 
realizováno nad st echou. Odvod vzduchu je zajišt n pomocí okenních otvor  
v prosklené fasád  v úrovni 2.NP, kterými vzduch proudí ven díky vytvo enému 
p etlaku.  

Vedení VZT potrubí je realizováno v prostoru podhledu, který se pohybuje dle 
konstrukce podhledu kolem sv tlosti 450 – 750mm. Potrubí je vedeno v Ěm.č. 13Ř a 
13λě. Šachtové st ny a konstrukce podhledu vykazovat požární odolnost v místech, kde 
prochází cizím požárním úsekem. Více viz požárn  bezpečnostní ešení stavby. 

Chlazení 

Chlazení objektu je zajišt no pomocí p ivád ného vzduchu prost ednictvím 
kompaktních VZT jednotek. Vzhledem k nedostatečnému chladícímu výkonu VZT 
jednotek budou ve vybraných místnostech osazeny stropní chladicí jednotky – fancoily. 

Jedná se p edevším o místnostiμ cvičební sál a restaurace s bowlingem.  

Elektroinstalace 

P ípojka elektrického vedení bude realizována napojením na el. síť v p ilehlém 
okraji komunikace v západní části pozemku.  Z tohoto bodu bude p ípojka vedena 
k p ipojovacímu objektu, kde bude instalována pojistková sk íň a elektrom rový 
rozvad č. Z p ipojovacího objektu bude p ípojka vedena v zemi k západní fasád  
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objektu, kde bude dále vedena prostorem základ  a její vyúst ní bude provedeno 

v místnosti č. S05. V této místnosti bude z ízena elektrorozvodna s hlavním elektrickým 
rozvad čem a hlavním vypínačem el. energie. Odtud bude el. síť dále rozvedena do 
místa spot eby, kde budou instalovány podružné el. rozvad če.  

Objekt bude vybaven hromosvodem, který bude uzemn n pomocí zemnící pásky 
osazené do spodní stavby p i zakládání objektu. Vnit ní osv tlení bude zajišt no pomocí 
p isazených stropních svítidel zá ivkového typu. Náhradní zdroj el. energie ve form  
UPS jednotky bude umíst n v suterénu v m.č. S04. Záložní zdroj bude sloužit jako zdroj 
požárního odv trání CHÚC a pro zásobování nouzového osv tlení v p ípad  požáru 
nebo výpadku proudu. 

Slaboproudé rozvody 

V rámci st n budou provedeny rozvody strukturované kabeláže pro zajišt ní 
funkce datových služeb, bezpečnostních kamer, informačních LED obrazovek, TV, 

SůT a také propojení úst edny EPS s jejím p íslušenstvím. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

- Samočinné odv trací za ízení hlavního schodišťového prostoru 

- Vzduchotechnické jednotky včetn  rozvod  VZT, protipožárních klapek  
a distribučních element  

- Lanový výtah se strojovnou v hlav  šachty 

- Elektronická požární signalizace 

- Záložní zdroj UPS 

- Lapač tuk  

- Retenční nádrž na dešťovou vodu 

- Solární kolektory na st eše objektu 

- Vým níky zp tného získávání tepla pod sprchami 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

P1.01/N2-A CHRÁN NÁ ÚNIKOVÁ CESTů TYPU ů 

(zahrnuje m. č.: S01,S02,101-104,118-122,138,201,219,221) 

N1.02/N2 RESTůURůCE+ZÁZEMÍ ů CVIČEBNÍ SÁLY+ZÁZEMÍ 
(zahrnuje m. č.:123-136, 138, 207, 222- 132) 

N1.03/N2 PROVOZ SQUůSHE, MůSÁŽE ů RELůXůCE  

(zahrnuje 105-117, 203-206, 208-217)) 

N2.04  ŠůTNů SOUČÁSTÍ CVIČEBNÍCH SÁL   

(zahrnuje m. č.:120) 

P1.05  STROJOVNA VZT (zahrnuje m. č.:S05) 

P1.06  KOTELNA (zahrnuje m. č.:S03) 

P1.07  SKLEPNÍ ZÁZEMÍ (zahrnuje m. č.:S06- S12) 

Š-N1.08/N2 ŠůCHTů (zahrnuje m. č.:139, 202) 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

P1.01/N2-A 

Chrán ná úniková cesta typu ů     II SPB 

N1.02/N2 

Restaurace  a cvičební sály + zázemí  pv=41,50 kg/m
2
  III SPB 

N1.03/N2  

Provoz squashe, masáže relaxace   pv=15,83 kg/m
2
  I SPB 

N2.04  

Šatna součástí cvičebních sál   pv=16,39 kg/m
2
  II SPB 

P1.05 – Strojovna VZT   pv=22,37 kg/m
2
  II SPB 

P1.06 - Kotelna    pv=17,27 kg/m
2
   I SPB 

P1.07 - Sklepní zázemí   pv=38,56 kg/m
2
        III SPB 

Š-N1.08/N2 - Šachta       II SPB 
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c) 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 č. 5 – D.1.3 

Požárn  bezpečnostní ešení, které je p ílohou této dokumentace. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

V rámci funkční části sportovního a relaxačního centra je navržena jedna 
chrán ná úniková cesta typu ů, která zajišťuje evakuaci osob z prostoru 1.S, 

z v tší části 1.NP a z v tší části 2.NP. Dopln ním této chrán né únikové cesty je 
úniková cesta nechrán ná z 2. NP u cvičebních sál  pomocí požárního schodišt  
do p ízemí a poté ven z budovy. Pom r rozložení kapacit takto navržených 
únikových cest je 30% NÚC a 70% CHÚC.  

V druhé funkční části, kterou je část restaurace s bowlingem, jsou 

navrženy t i nechrán né únikové cesty. První nechrán nou únikovou cestou je 
vedoucí do CHÚC, druhou je hlavní vchod a t etí je zam stnanecký vchod do 
prostoru zázemí kuchyn  na východní stran . Tento únikový východ je navržen 
pro personál restaurace a zam stnance kuchyn .  

Ší ky únikových cest i dve í na únikových cestách jsou vyhovující a mají 
veškeré požadované prvky zajišťující bezpečnou evakuaci osob. Takto navržené 
ešení únikových cest odpovídá všem platným p edpis m v oblasti požární 

ochrany a je považováno za vyhovující. Více viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárn  
bezpečnostní ešení, které je p ílohou této dokumentace. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Požárn  nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky a objekty. 
Navržený objekt se nenachází v požárn  nebezpečném prostoru jiného objektu. 
Více viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení, které je p ílohou této 
dokumentace. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Ve vzdálenosti 33m od objektu je navržen nový nadzemní hydrant, který 
svými parametry vyhovuje požadavk m na zajišt ní vn jších odb rných míst. 
Vzdálenost nového hydrantu od stávajícího podzemního hydrantu na hranici 

pozemku v severozápadním rohu nep esahuje 200m.  
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V objektu sportovního a relaxačního centra jsou navržena dv  vnit ní 
odb rná místa tvo ená vnit ním hadicovým systémem Ěhydrantemě DN 1λ 
s tvarov  stálo hadicí délky 30 m a dost ikem 10 m. Hydrantové sk ín  budou 
umíst ny v m.č. 128 a 225. 

Více viz Složka č. 5 – D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení, které je 
p ílohou této dokumentace. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

P ed ešeným objektem se ve vzdálenosti 10,0 m nachází pozemní 
komunikace ší ky 7 m. Tato komunikace je dostatečn  únosná. Není t eba 
navrhovat zvláštní opat ení. 

Vnit ní zásahové cesty se povinn  z izují u objekt  s h  22,5 m. ešený 
objekt má h = Ř,Ř m, není požadována vnit ní zásahová cesta. Vn jší zásahové 
cesty se povinn  z izují u objekt  s h  9 m. V ešeném objektu se nepožadují 
vnější zásahové cesty. Nástupní plochy požárních vozidel se povinn  z izují u 
objekt  s h  12 m. V ešeném objektu se tedy nástupní plochy nepožadují. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) s funkcí při požáru (větrání chráněné únikové 
cesty) 

V trání CHÚC 

Dle ČSN 730Ř02 odstavec λ.4.2 písmeno bě má být p ívod vzduchu min. 
10-ti násobek objemu prostoru CHÚC za 1 hodinu se zajišt ním dodávky 
vzduchu spolehlivým za ízením po dobu 10 minut bez ohledu na místo vzniku 
požáru. Dále dle odstavce λ.4.λ má být nasávací za ízení um lého v trání 
umíst no tak, aby se zabránilo nasávání zplodin ho ení. 

V trání CHÚC typu ů je navrženo nucené pomocí VZT jednotky se 
záložním zdrojem energie. VZT jednotka je umíst na v suterénu v m.č. S05. 

Dodávka energie je zajišt na pomocí UPS záložního zdroje, který je umíst n 
také v suterénu v m.č. S04 a zajišťuje dodávku el. energie po dobu min. 10 
minut. Odvod vzduchu je zajišt n pomocí okenních otvor  v prosklené fasád  

v úrovni 2.NP.  

Veškerá rozvodná potrubí budou splňovat protipožární požadavky. VZT 
potrubí bude na hranici požárních úsek  osazeno protipožárními klapkami se 
servopohonem pro zamezení ší ení p ípadného požáru vn  požární úsek. Ostatní 
rozvody Ěplyn, voda, topení, el. rozvodyě budou na prostupu požárn  d lícími 
konstrukcemi opat eny požárními ucpávkami. V objektu sportovního centra je 
navrženo vytáp ní se zdrojem tepla z plynových kotl , jejichž počet a velikost 
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bude stanovena projektem plynových za ízení. Objekt bude vybaven 

hromosvodem. Všechny tyto za ízení musí být provedeny dle platných ČSN  
a souvisejících p edpis  a musí být doloženy revizní zprávou.  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

 

Dle p ílohy č. 4 vyhl. č. 23/200Ř Sb. budou v rámci požárních úsek  
v objektu instalovány tyto typy p enosných hasících p ístroj μ 

N1.02/N2 - III. - Restaurace a cvičební sály + zázemí 6ks RHP 21A/113B 

N1.03/N2  – II. – Provoz squashe, masáže a relaxace 4ks RHP 21A/113B 

N2.04 – II. – Šatna součástí cvičebních sál    1ks RHP 21A/113B 

P1.05 – II. – Strojovna VZT     1ks RHP 27A/144B 

P1.06 – II. – Kotelna      1ks RHP 21A/113B 

P1.07 – IV. – Sklepní zázemí     2ks RHP 27A/144B 

Rozmíst ní p enosných hasících p ístroj  viz výkresová část složky  
č. 5 – D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení, které je p ílohou této dokumentace. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

V objektu budou označeny sm ry úniku Ěoznačení bílým piktogramem 
v zeleném poliě všude tam, kde není p ímo vid t na východ z objektu na volné 
prostranství, zejména však tam, kde se m ní sm r úniku nebo kde dochází ke 
k ížení komunikací. Bílým piktogramem v červeném poli budou označeny 
p enosné hasicí p ístroje a vnit ní odb rná místa požární vody. Dále bude jasn  
označen hlavní uzáv r vody, plynu a hlavní vypínač elektrické energie. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Kritériem tepeln  technického hodnocení je spln ní minimáln  požadovaných 
hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy a zároveň 
spln ní požadované hodnoty pr m rného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle 
ČSN 73 0540 – 2μ2011 +Z1μ2012 Tepelná ochrana budov – Část 2μ Požadavky. 

Více viz samostatná část projektové dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Navrhovaná budova je dle pr m rného součinitele prostupu tepla Uem 

stanoveného obálkovou metodou s porovnáním stanovených požadavk  s referenční 
budovou azena do kategorie B – úsporná budova. Výpočet je proveden dle ČSN 73 
0540 – 2:2011 + Z1μ2012 Tepelná ochrana budov – Část 2μ Požadavky. 

Dle vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve zn ní pozd jších 
p edpis  ĚPENBě, je budova azena do kategorie C – vyhovující budova. 

Více viz samostatná část projektové dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Prost ednictvím VZT jednotek, které obsahují k ížové protiproudé rekuperační 
vým níky je realizováno zp tné získávání tepla z odpadního vzduchu ĚZZTě. Tyto 
protiproudé vým níky dosahují účinnosti až λ3% s ohledem na množství vzduchu. 

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

Novostavba sportovního a relaxačního centra je navržena tak, aby zajišťovala 
spln ní hygienických požadavk  jak z hlediska v trání, vytáp ní, zásobování vodou a 
denního osv tlení.  

Stanoven je hygienický limit hluku v chrán ném venkovním prostoru stavby Ě2 
m p ed fasádouě, který bude spln n. ůkustická ochrana t chto místností p ed hlukem je 
vzhledem k provozu a časovému sledu pracovní doby v či zdroji hluku vyhovující. 
Požadavky na tyto místnosti z hlediska denního osv tlení jsou spln ny a vyhovují 
p íslušné t íd  zrakové činnosti. Více informací o spln ní hygienických limit  viz 
samostatná část projektové dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika. 

Likvidace splaškových vod je navržena odvodem do kanalizace. Odpadní vody 
z kuchyn  obsahující zbytky tuk  jsou vedeny p es lapač tuk  a po p ečišt ní odvedena 
do kanalizace. Dešťové vody jsou regulovan  odvád ny pomocí retenční nádrže do 

vsakovacích blok . Dešťové vody z parkovišt  budou odvedeny povrchov  pomocí 
zpevn ných ploch do odlučovače ropných látek, z n hož bude dešťová voda po 

p ečišt ní taktéž odvedena do vsakovacích blok  a následn  p ivedena zp t do objektu 
jako šedá voda – není součástí této projektové dokumentace. 

Uživatelé stavby jsou chrán ni funkční hydroizolační vrstvou z m kčeného PVC 
proti vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží do interiéru budovy. Vhodn  zvolená 
skladba obálky budovy a ešení detail  zamezuje vzniku plísním na povrchu konstrukcí. 
V objektu je navrženo dostatečné nucené v trání, zajišťující vhodné vnit ní mikroklima. 
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je stanoven nízký radonový index pozemku, proto bude v souladu  
s ČSN 73 0601 dostatečné protiradonové opat ení provedení všech kontaktních 
konstrukcí v 1. kategorii t snosti, což je stavební konstrukce výrazn  omezující 
proud ní vzduchu dle ČSN a obsahující nejmén  1 vrstvu celistvé protiradonové izolace 
s plynot sn  provedenými spoji a prostupy ut sn nými dle ČSN. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba nemá požadavky na ochranu p ed bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Území v okolí stavby není seizmicky aktivní. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavební zám r nevyžaduje ešit speciální ochranné prost edky proti hluku. 
Stavba se nachází v klidové lokalit  a hlukovým požadavk m pro takovou lokalitu 

odpovídají veškeré p i stavb  použité materiály a výrobky. Posouzení standardních 
hygienických limit  hluku uvnit  a vn  stavby viz samostatná p íloha projektové 
dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika. 

e) Protipovodňová opatření 

Projektová dokumentace ne eší žádná protipovodňová opat ení, stavební 
pozemek se nenachází v záplavové oblasti. 
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B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V západní části pozemku budou nov  vybudovány p ípojky sítí technické 
infrastruktury, které budou v p ípad  elektrické a plynovodní p ípojky vedeny p es 
p ipojovací objekt, z kterého p jdou p ípojky dál do objektu až k místu spot eby. 
V p ípad  vodovodní p ípojky bude součástí p ípojky vodom rná šachta s vodom rem.  

- p ípojka podzemního vedení NN + pojistková sk íň a elektrom rový rozvad č 
osazený v p ipojovacím objektu ĚČEZ a.s.ě 

- p ípojka STL plynovodu s HUP, regulátorem plynu na NTL a membránovým 
plynom rem osazeným v p ipojovacím objektu (RWE a.s.) 

- vodovodní p ípojka včetn  vodom rné šachty na hranici pozemku 

(Královéhradecká provozní a.s.) 

- p ípojka splaškové a dešťové kanalizace včetn  revizních šachet 
(Královéhradecká provozní a.s.) 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- vodovod: dimenze a materiál stávajícího vodovodního adu je PE 100 SDR 17 
DN 225, projektantem ZTI bude stanovena dimenze p ípojky včetn  roční 
pot eby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. P ípojka bude navržena tak, aby svou 

dimenzí vyhov la stanoveným kapacitám, z vodovodního adu bude p es 
vodom rnou šachtu provedena p ípojka k objektu potrubím PE100 HDPe 

v délce 10 m.  

- splašková a dešťová kanalizaceμ dimenze a materiál stávajícího ve ejného 
potrubí je PP SN10 DN300, projektantem ZTI bude stanovena dimenze p ípojky 
s ohledem na p ipojené za izovací p edm ty. P ípojka bude navržena tak, aby 

svou dimenzí vyhov la stanoveným kapacitám, z kanalizačního adu bude p es 
revizní šachty instalované ve vzájemné vzdálenosti ≤ 45m p ivedena p ípojka 
potrubím z materiálu PVC SN8 v délce 13 m. 

- plynovod: dimenze a materiál stávajícího hlavního plynovodního potrubí je 
STPE λ0, projektantem ZTI bude stanovena dimenze p ípojky včetn  maximální 
spot eby zemního plynu v m

3
/hod. P ípojka bude navržena tak, aby svou 

dimenzí vyhov la stanoveným kapacitám. Za HUP bude instalován regulátor 
tlaku a membránový plynom r. Od HUP bude proveden NTL p ívod do stavby 

potrubím z materiálu HDPe 100 SDR 11. Celková délka p ípojky je 20 m.  

- el. energie: P ípojka el. energie bude dovedena v hladin  NN do p ipojovacího 
objektu, kde bude z p ípojkové sk ín  napojen elektrom rový rozvád č  
s elektrom rem a hlavním jističem p ed elektrom rem, odtud bude proveden 
p ívod do stavby kabely o celkové délce 17 m. V rámci elektrorozvodny uvnit  
objektu bude instalován hlavní el. rozvad č + budou po objektu rozmíst n dílčí 
el. rozvad če. 
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B.4 Dopravní ešení 

a) Popis dopravního řešení 

V rámci pozemku je vybudována obslužná komunikace ší ky 7 m se dv ma 
jízdními pruhy, pomocí které bude realizováno zásobování. P edpokládáno je 
zásobování automobily dodávkového typu a malými nákladními automobily sk íňového 
typu. 

Dále bude realizováno parkovišt  s p ilehlou silnicí III. t ídy. Na p ilehlé 
pozemní komunikaci je stanoven rychlostní limit na 50 km/h. V rámci pozemku bude na 
obslužné komunikaci a v prostorech parkovišt  stanoven rychlostní limit na 20 km/h.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je p ímo na pozemku jelikož komunikace 
Ěul. U Parkuě vede p ímo p es pozemek. 

c) Doprava v klidu 

Součástí navrhované stavby je zpevn ná plocha parkovišt  s kapacitou 40 

osobních automobil , 3 motocykly a 1 autobus. Z výše zmín ného počtu parkovacích 
stání pro osobní automobily jsou 3 parkovací stání ešena jako bezbariérová. P ed 
objektem je navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkovišt  pro zam stnance restaurace 
umíst né za objektem je tvo eno 6 parkovacími místy.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci zklidn ných komunikací jsou na pozemku vybudovány chodníky pro 
p ší. Zklidn né komunikace umožňují bezpečný pohyb p ších a ústí na severní a jižní 
stran  kde pokračuje dál podél komunikace.  

Samostatné cyklistické stezky nejsou v lokalit  ešeny, cyklist m je umožn n 
p ístup na komunikaci III. t ídy, která je velmi málo frekventovaná a svoji ší kou 

umožňuje bezproblémový pohyb cyklist . 
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B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu, které 
zajistí odvod povrchové vody sm rem od budovy a bude respektovat místní výškové 
pom ry. Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic.  

b) Použité vegetační prvky 

Projekt ne eší zahradní a sadové úpravy. P edpokládá se vybudování 
standardních zatravn ných prostor s okrasnými stromy a ke i. 

c) Biotechnická opatření 

Navrhovaná stavba ne eší biotechnická opat ení. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

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

Navrhovaná stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší ani nevytvá í 
hluk. Odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace a p da v okolí objektu není 
nijak degradována. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajin .  
V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chrán né rostliny ani živočichové. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu t chto chrán ných území. 

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

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIů ĚEnvironmental Impact 

Assessment). 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochran  
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro stavbu bude pot eba elektrická energie a voda. Z hlediska spot eb se nebude 
jednat o velká množství, kv li kterému by bylo nutné z izovat zvláštní p ípojky. Tyto 
média budou odebírány z nov  vybudovaných p ípojek, které jsou provedeny v západní 
části pozemku. P ipojovací místo vody bude nová vodom rná šachta a p ípojné místo 
elektriky bude nová pojistková sk íň, ze které bude napojen staveništní rozvad č s 
m ením. Na tento rozvad č si uzav e dodavatel smlouvu s místním distributorem 
elektrické energie.  

Stavební materiál bude dovážen na stavbu postupn , aby byly minimalizovány 
pot ebné plochy na skladování materiálu. Veškeré dílčí skládky materiálu budou 
označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu výstavby bude realizováno odvodn ní p íjezdové cesty tak, aby 
nedocházelo k znečišťování asfaltových dopravních komunikací v okolí.  

P i výkopových prací bude zajišt no odvodn ní dna stavební jámy pomocí 
spádování terénu do obvodové rýhy. Pomocí rýh bude p ebytečná voda odvedena 
k východnímu nejnižšímu okraji pozemku do vyhloubené jímky, odkud bude  
v p ípad  pot eby vyčerpána mimo stavební jámu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je p ímo na pozemku jelikož komunikace 
(ul. U Parkuě vede p ímo p es pozemek. 

Napojení staveništ  na technickou infrastrukturu bude z nových p ípojek 
vybudovaných v rámci p ípravy a z ízení staveništ . P ípojky jsou z ízeny na západní 
stran  stavebního pozemku a jsou umíst ny v novém p ípojkovém objektu nebo mimo 

n j s viditelným označením. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V pr b hu stavby budou vznikat v jisté mí e negativní vlivy na okolí, p edevším 
co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem na charakter 

blízkých objekt  pro bydlení bude stavební činnost provád na pouze v denních 
hodinách. Budou dodrženy požadavky vládního na ízení č. 502/2000 Sb. o ochran  
zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací ve zn ní vládního na ízení  
č. ŘŘ/2004 Sb. Bude zohledn na hluková zát ž z mobilních i stacionárních zdroj  hluku, 
technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována 
prašnost vhodnými opat eními a technologickými postupy. 

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

Není navržena žádná speciální ochrana okolí staveništ .  

 Stavební zám r nevyvolává požadavky na asanace a demolice objekt . 
V d sledku z ízení komunikace pro zásobování, ve ejného parkovišt  a vsakovacích 
blok  v severní části pozemku je nutné skácet Ř vzrostlých strom . Dle informace 

odboru životního prost ední m sta Hradce Králové se nejedná o chrán né a pam tní 
stromy a s jejich odstran ním za výše zmín ným účelem by nem l být problém. 
 

f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Rozsah za ízení staveništ  nep esáhne hranice stavebního pozemku. 

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

B hem stavby budou vznikat stavební odpady, které budou t íd ny. Stavební 
sut  budou odváženy k recyklaci. Odpady budou t íd né, shromažďovány v kontejneru 
či na vymezené ploše staveništ  a postupn  odváženy na skládky odpad , sb rného 
dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nep edpokládají. 

P i stavb  nebudou produkovány emise v množství, které by p ekračovalo 
stávající produkci výfukových plyn  z dopravy. 

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

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a následným vyhloubením 
stavební jámy ve t ech úrovních s rýhami pro základové pasy. Je uvažováno s využitím 
veškeré vyt žené zeminy p i zp tných zásypech kolem objektu a pro finální terénní 
úpravy. Pot eba na odvoz zeminy vznikne pouze v p ípad  nekvalitních zemin, nebo 
zemin nevhodných vlastností Ějíly, rozb idavé zeminyě. Tyto zeminy by byly v p ípad  
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jejich výskytu, odváženy v pr b hu výkopových prací na určenou skládku, zajišt nou 
zhotovitelem pop ípad  stavebníkem. Ostatní vyt žená zemina bude po dobu stavby 
deponována na pozemku. Ornice a zemina z výkopu stavební jámy budou skladovány 

odd len .  
 

Sejmutí ornice v ½ plochy pozemku: 1534,13 m
3
 (deponie) 

Výkop hlavní stavební jámyμ     2473,04 m
3
 (deponie) 

Výkopy dílčích figurμ      438,87 m
3
 (dle kvality) 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

B hem stavby budou vznikat odpady z b žné stavební výroby – r zná stavební 
suť, zbytky stavebních materiál , obalový materiál stavebních hmot Ěpapír, lepenka, 
plastové fólieě, odpadní stavební a obalové d evo, mohou se vyskytnout také v malém 
množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace Ětepelná izolace apod.ě. P i natírání 
konstrukcí, lepení, dále p i úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kov   
i z plast  s obsahem znečišt ní, znečišt né textilní materiály. 

T íd ní odpad  bude probíhat již p i vzniku – na spalitelné ve spalovn , dále 
nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na 
nebezpečné odpady. Zneškodn ní t chto odpad  ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti p vodce odpad  z výstavby. 

Stavební sut  budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných 
odpad  bude smluvn  zajišt na odborná firma oprávn ná pro tuto činnost. Odpady 
spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle pot eby odvážen stavební 
firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který 
bude dle pot eby odvážen na skládku odpad . 

Bude zamezeno pronikání stavebních materiál  do odpadních a podzemních 
vod. P i stavb  bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. 
Vliv stavby na životní prost edí je posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba vytvá í 
únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, p i které nedojde k poškození 
životního prost edí ani nebudou vytvo eny negativní vlivy zdravotní, sociální  
a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska 
p írodních hodnot. 

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. ešené 
území nepat í do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených  
v seznamu látek v p íloze 1, které znečišťují ovzduší. 

Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon  
č. 25Ř/2000 Sb. O ochran  ve ejného zdraví ve zn ní navazujících vyhlášek. Navržená 
stavba nep ichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č. 432/2003 
Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.40/200λ Sb. není 
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na stavb  provozováno. Styk s elektromagnetickým zá ením dle vyhlášky  
č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví p ed ionizačním zá ením 
dle vyhlášky č.1Ř/1λλ7 Sb. na základ  povahy stavby nejsou uplatn ny. Nebudou 
používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou v tší než 120 Bq/kg. 

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

Staveništ  bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením 
nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveništ . 

B hem výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v ádném 
technickém stavu, respektovat noční klid Ěp edpokládá se práce v jedné sm n ě. Použité 
technické prost edky musí pln  respektovat parametry stávajících místních komunikací, 
aby nedošlo k jejich poškození. Ve ejné komunikace musí z stat čisté a nesmí být na 
nich omezován provoz. 

P i provád ní stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákon   
a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních p edpis  dodavatelských a montážních 
firem a další navazující vyhlášky a na ízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní p edpisy 
p i práci s jednotlivými za ízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit ádn  
tabulkami. Dále je nutné provád t ádnou obsluhu a údržbu stroj  a za ízení a školení 
pracovník  z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu 

lešení, které musí vyhovovat platným normám. 
Budou dodrženy požadavky zákona č. 30λ/2006 Sb., požadavky na pracovní 

podmínky a pracovní prost edí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní 
prost edky a za ízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle 
pot eby umíst ny bezpečnostní značky, značení a signály. 

Posouzení pot eby koordinátora BOZP - informace ve vazb  na zákon 30λ/2006 
Sb. a NV 591/2006 Sb. 

 

- P edpokládá se, že stavbu bude provád t 2 a více zhotovitel  ve vztahu k §14 
odst. 1 zákona č.30λ/2006 Sb. 

- Na stavb  budou provád ny práce dle NV 5λ1/2006 Sb. Ěmontáž t žkých 
konstrukčních dílc ě. 

- Vzhledem k p edpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se 
p edpokládá p ekročení limit  rozsahu stavby dle §15 zákona č. 30λ/2006 Sb. 
 

Na základ  výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán 
BOZP ve fázi p ípravy stavby, zadavatel stavby je povinen zaslat oznámení o zahájení 
prací na OIP min. Ř dní p ed zahájením prací a je povinen určit koordinátora BOZP pro 

fázi realizaci stavby. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, pro které by bylo nutné navrhnout 
úpravu pro jejich bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na p ilehlé silnici III. t ídy budou po dobu výstavby umíst ny dopravní značky 
upozorňující idiče na výjezd vozidel stavby a na možnost znečišt ní pozemní 
komunikace. P i p ípadném znečišt ní komunikace zajistí zhotovitel stavby odstran ní 
t chto nečistot. Charakter stavby a za ízení staveništ  nevyžadují ešit žádná další 
dopravn  inženýrská opat ení. 

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

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V první fázi se p edpokládá provedení hrubých terénních úprav, poté bude 
postavena hrubá stavba, která bude probíhat pro jednotlivých ucelených celcích 
(technologických etapáchě. Dále se p edpokládá provedení dokončovacích prací  
a finálních terénních úprav. Nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny, stavba 
bude probíhat pr b žn  bez p estávek, p edpokládá se dokončení do 2 let od zahájení 
stavby. P esný popis postupu výstavby bude součástí nabídky vybraného zhotovitele. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

D.1.1.a Technická zpráva 

 

1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

1.1 Účel objektu 

Sportovní a relaxační centrum bude sloužit ve ejnosti a uspokojovat jejich 

pot eby v oblasti sportu a relaxace. 

1.2 Funkční náplň 

Navržená stavba má dv  funkční části, jejichž funkční náplň je rozdílná. Funkční 
náplní sportovního a relaxačního centra jsou pohybové relaxační aktivity. Hlavní 
funkční náplní restaurace s bowlingem je stravování a zábava s možností provozování 
skupinového sportu. 

1.3 Kapacitní údaje 

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

relaxační centrum s dv ma squashovými kurty, čty mi cvičebními sály, provozem 

masáží a relaxací s celkovou kapacitou centra 60 osob a 4 – Ř zam stnanc . Druhou 
částí je restaurace s bowlingem a kuchyní s kapacitou 60 osob a max. 8 zam stnanc . 
Součástí navrhované stavby je zpevn ná plocha parkovišt  s kapacitou 40 osobních 
automobil , 3 motocykly a 1 autobus. Z výše zmín ného počtu parkovacích stání pro 
osobní automobily jsou 3 parkovací stání ešena jako bezbariérová. P ed objektem je 
navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkovišt  pro zam stnance restaurace umíst né za 
objektem je tvo eno 6 parkovacími místy. 

Zastav ná plochaμ  1253.9 m
2 

Obestav ný prostorμ  11019,1 m
3 

Podlahová plochaμ  2029,1 m
2
 

      

Počet uživatel μ   120 návšt vník  + 16 zam stnanc   
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení, 
bezbariérové užívání stavby 

2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové ešení 

P dorysn  je objekt navržen obdélníkového tvaru s mírn  p edstupujícími a 
ustupujícími hmotami po okrajích. Suterén je zcela zapušt n do terénu. K základní 
hmot  výšky λ,1 m je p ičlen na ze severozápadní strany ustupující hmota stejné výšky 
s terasou, jejíž st ny sahají do výšky 6,0 m. K této části je zakomponován kvádr, ve 
kterém jsou squashové kurty, a který p edstupuje p ed st nu na východ  výšky 7,λ m, 
čímž bylo docíleno posunutí tohoto komplexu a výškové a tvarové člen ní celého 
objektu. Z pravé strany základní hmoty je naopak dvakrát odskočení na jihovýchodní 
stran , kde nad jedním odskočením je vyloženo druhé nadzemní podlaží, což vytvá í 
zast ešený vstupní portál restaurace. Tato část p sobí uzav en ji a klidn ji s ohledem na 

p íjezdové hlavní a zásobovací komunikace. Cílem bylo prostorov  odd lit vnit ní i 
venkovní provoz restaurace od okolních vliv . 

P i tvorb  obálky budovy byla použita pro soklovou část, která je tak ka po 
celém obvodu budovy, dekorativní marmolitová omítka hn dobéžové barvy. St ny 
druhého nadzemního podlaží základní hmoty jsou provedeny technologií prov trávané 
fasády oplášt né cementovláknitými  fasádními deskami v červené výrazné barv  
tmavšího odstínu. Zbývající plochy jsou tvo eny kontaktním zateplovacím systémem 
s tenkovrstvými pastovitými omítkami. Z d vodu kontrastu a prosv tlení fasády, byla 
pod fasádní desky použita omítka bílé barvy, což v kombinaci s okenními a dve ními 
otvory z hliníkových komorových profil  šedé barvy p sobí velmi elegantn . Dalším 
pocitovým odd lením p idruženého komplexu na severní stran  je použití bílého 
probarvení v horní části s kombinací obkladových pásk  z p írodní b idlice černé barvy, 
kterými jsou potaženy st ny terasy. Dolní část hmota je tvo ena kombinací bílé a sv tle 
šedé omítky tak, aby nesousedila se stejnou barvou vedlejší hmoty. P idružený kvádr, 
ve kterém jsou squashové kurty, celý tvo í tenkovrstvá pastovitá omítka sv tle šedé 
barvy. V prostoru schodišt  od soklové části po strop druhého nadzemního podlaží je 
navržena prosklená fasáda. Všechny okna mimo severní strany jsou dopln ny o pevné i 
pohyblivé stínící lamelové prvky ze stejného materiálu jako jsou rámy okenních a 
dve ních výplní. Vzhled celé budovy je dopracován pomocí nejr zn jšího oplechování 
z p edzv tralého titanzinkového plechu, které je funkčního charakteru a zároveň objektu 
dodává ostré ohraničující linie. 
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Dispoziční ešení 

Stavba je rozd lena na dv  funkční části odd lené vstupní halou, které disponují 
odlišným provozním ešením. Jedná se o část sportovního centra a část restaurace 
s bowlingem.  

Hlavním vstupem od p íjezdové komunikace se dostaneme p es zádve í do 
vstupního vestibulu, kde po pravé stran  je recepce s barem a jeho zázemí se skladem. 
Naproti baru je z ízeno hygienické zázemí pro restauraci s dv ma bezbariérovými 
kabinami a na konci vstupní haly je navrženo t íramenné schodišt  a bezbariérový výtah 
sloužící k horizontální a i vertikální komunikací mezi všemi podlažími. Tím je docíleno 
propojení všech provoz  budovy. Pod touto halou je již zmiňovaná podsklepená část, 
kde naproti schodišti je navržena kotelna a strojovna VZT. Po levé stran  od schodišt  
se dostaneme p es chodbu do technického zázemí objektu, což jsou sklady prádla, 
sušárna a šatna neboli prostor na odpočinek pro zam stnance s kuchyňkou a 
hygienickým zázemím.  

Ze vstupního vestibulu jsou po levé stran  dva vchody do uceleného provozu 

squashe a masáží. Jeden je p ímo ke squashovým kurt m a druhý vede do chodby, 
odkud je p ístup k šatnám se sprchami a wc pro squash, p ístup p es zádve í k masážím, 
a p ístup naproti k šatn  pro personál a úklidové místnosti. Z této chodby se dostaneme 
také ke squashovým kurt m. Po pravé stran  ze vstupního vestibulu je vchod do 

restauračního za ízení s bowlingem. P i pravém okraji místnosti pod okny se nacházejí 
dv  bowlingové dráhy s p íslušným koutovým posezením pro 14 host . Na konci je 

z ízen p es zádve í hlavní východ ven z restaurace, naproti kterému je venkovní 
posezení. Koukáme-li se sm rem do restaurace od hlavního vstupu, vidíme p ímo p ed 
sebou rohový bar, vpravo herní koutek s posezením a vlevo za rohem prosklený salónek 

s kapacitou Ř host . Bar se nachází p ibližn  uprost ed místnosti, z kterého vedou kyvné 
dve e do restauračního zázemí. Je zde chodba, která slouží pro zásobování, a z které se 
dostaneme do kuchyn , sklad , šaten se sprchami pro zam stnance a úklidové místnosti. 
Vedle hlavního vchodu do restaurace je navržen poslední vchod sloužící pro zásobování 
slad  a p ípadnou evakuaci osob z požárního schodišt  vedoucího do druhého 
nadzemního podlaží.  

U schodišťové haly v druhém nadzemním podlaží jsou místnosti bezbariérových 
kabin, šaten se sprchami pro cvičební sály a hygienické zázemí. Dále se dostaneme p es 
zádve í do chodby odkud je zp ístupn n prostor solária, relaxace s terasou a její 
p íslušné zázemí. V nejvzdálen jším míst  schodišťové haly je p ístup do chodby 
cvičebních sál , kde je bar s šatnou a skladem. Z této chodby se dostaneme do všech 
cvičebních sál , posilovny a na konci také k požárnímu schodišti. 

P ed objektem je navrženo parkovišt , které slouží pro návšt vníky celého 
sportovního centra včetn  restaurace. Za objektem je pak navržena p íjezdová 
komunikace zásobování a parkovišt  pro zam stnance restaurace a kuchyn . Součástí 
tohoto parkovišt  je také zpevn ná plocha s kontejnery na odpad.  
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2.2 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je ešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 3λŘ/200λ Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy bezbariérové. V rámci venkovního 

parkovišt  jsou zajišt na 3 parkovací stání pro vozidla p epravující osoby t žce 
pohybov  postižené a pro vozidla osob doprovázející dít  v kočárku. V objektu jsou 

veškeré komunikační prostory navrženy s ohledem na pohyb osob na invalidním 
vozíku. Vertikální komunikace je zajišt na pomocí bezbariérového výtahu. 
Samoz ejmostí je také hygienické zázemí tvo ené 4 samostatnými WC kabinami se 

sprchou. 

Prosklené dve ní a okenní výpln  budou ve výšce Ř00 – 1000mm a ve výšce 
1400 – 1600mm kontrastn  označeny oproti pozadí výrazným pruhem ší ky min.  
50 mm nebo pruhem ze značek o pr m ru min. 50 mm s osovou vzdáleností max.  
150 mm, jasn  viditelnými oproti pozadí.  

 

3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

3.1 Provozní ešení 

Stavba je rozd lena na dv  funkční části, které odd luje vstupní a schodišťová 
hala. Jedná se o část sportovního a relaxačního centra a část restaurace s bowlingem. 

Na konci vstupní haly je navrženo t íramenné schodišt  a bezbariérový výtah 
sloužící k horizontální a i vertikální komunikací mezi všemi podlažími. Tím je docíleno 
propojení všech provoz  budovy. Suterénní prostory nejsou určeny pro ve ejnost a 
povolený p ístup je pouze pro zam stnance.  

Objekt se rozd luje na čistou a špinavou zónu danou určitým provozem. Prostor 

vstupního vestibulu a schodišťové haly s p idruženými hygienickými prostory ve všech 
podlaží je navržen jako špinavá zóna objektu. Návšt vníci se v této zón  pohybují 
v civilním oblečení a ve znečišt né obuvi. V restaurační části určené pro ve ejnost je 
provoz rozdílný v části samotné restaurace a v části prostoru bowlingu. P i pohybu mezi 
restaurací a hygienickým zázemím neplatí pro návšt vníky žádné požadavky. V p ípad  
prostoru bowlingu jsou návšt vnici povinni pohybovat se po bowlingové dráze pouze 
v určené obuvi, která bude v míst  k zap jčení. Do provozu kuchyn  a p íslušného 
zázemí mají p ístup jen zam stnanci p es prostor baru. Samotná kuchyň a její zázemí je 

pak op t rozd lena na čistý a špinavý provoz. S ohledem na udržení čistoty bude 
probíhat zásobování v určeném intervalu, a v takovou denní dobu, aby nedošlo ke kolizi 
s provozem kuchyňského za ízení nebo byla kolize pouze minimální. 
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Ve všech sportovních a relaxačních provozech začíná čistá zóna hned se 
vstupem ze schodišťové haly, odkud je povolen vstup do sportovních a relaxačních 
za ízení jen p es šatny. 

3.2 Technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt. 
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4. Konstrukční a stavebně technické ešení a technické vlastnosti 
stavby 

4.1 Zemní a p ípravné práce 

P íprava území 

P ed začátkem stavebních prací bude na severní polovin  pozemku provedena 

skrývka ornice v p edpokládané tl. 25 cm. Ta bude po dobu stavby deponována na 
pozemku a po dokončení stavby bude použita pro terénní a sadové účely.  

Výkopové práce 

Výkopové práce pod objektem budou provedeny ve t ech základních úrovních. 

V míst  vrchní stavební jámy bude odt žena zemina do první úrovn  -0,720 m. Dále se 
bude pokračovat odt žením stavební jámy v míst  navrhovaného suterénu s výškovou 
úrovní -3,λ50 m. T etí základní úrovní je prostor pod výtahovou šachtou, kde bude 
provedeno odt žení zeminy na úroveň -5,440 m. 

St ny výkopové jámy suterénu budou svahovány v pom ru 1μ1,2 kv li sypké 
zemin  od úrovn  -4,650 m. Svahování bude provedeno po celém obvodu stavební jámy 
pro suterén a v úrovni -2,650 m budou provedeny stavební lavičky v ší ce 0,6 m. 

Výkopové práce pod objektem byly sníženy na minimum zvolením betonáže 
podkladních beton  p ímo na zemní pláň vytvo enou stržením ornice ve t ech 
základních úrovních. V p ípad  obvodových st n suterénu je nutné vytvo it rýhy pro 
základové pasy a odt žit zeminu na úroveň -4,650 m od úrovn  plánované čisté podlahy 
1.NP. Odt žení bude provedeno s rozší ením cca 0,6 m do vn jší hrany budoucího 
základového pasu a do strany vnit ní 0,3 m, z d vodu vložení bedn ní a následného 
hutn ní nasypané zeminy. Tyto rýhy budou svahovány v pom ru 1μ1, kv li sypké 
zemin . Bude tak vytvo ena liniová stavební jáma ve form  zá ezu, po celém obvod  
stavby. Stejný postup výkopových rýh bude proveden pod základovými pasy 1.NP 

v úrovni -1,650 m a p echod mezi touto výškovou úrovní a úrovní u suterénních st n 
bude proveden odstupňováním výkop  výšky 0,5 m a ší ky 0,6 m. 

V prostoru budoucí výtahové šachty bude odstran na zemina na úroveň -5,440 

m. V p ípad  této nejnižší úrovn  je očekávána nutnost použití pažících st n 

z ocelových št tovnic z d vodu napojení r zných výšek této jámy a rýhy pro 
obvodovou st nu. Pozice št tovnic je patrná z výkresové dokumentace stavební části. 
V p ípad  pot eby bude po obvod  vytvo ena odvodňovací rýha se spádem ke 
zvolenému místu, kde bude vyhloubena jímka, z které bude p ípadná voda odčerpávána.  

Základové spáry pod plošnými základovými konstrukcemi budou očišt ny a 
zhutn ny. 
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P edpokládá se možnost provád ní výkop  figur bez nutnosti pažení. Ornice  
a vyt žená zemina hlavní stavební jámy bude po dobu stavby deponována na pozemku  
a po skončení stavebních prací bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

V rámci výkopových prací jsou v úrovni základové spáry očekávány zeminy 
tvo ené písky s p ím sí jemnozrnné zeminy t ídy S3 S-F. Pokud p i provád ní výkop  
nebude tento druh podloží zastižen, je nutné kontaktovat statika nebo geotechnika, aby 
stanovil pot ebné úpravy základové spáry. Základová spára musí být chrán na p ed 
rozmočením a rozb ednutím. Toho je docíleno ruční dokopávkou rýh v mocnosti 50 mm 

na požadovanou úroveň základové spáry bezprost edn  p ed betonáží základových 
konstrukcí.  

Hladina podzemní vody se s ohledem na dostupné informace nebyla zastižena.  

Násypy 

Veškeré zásypy prostor , které vznikly spádováním dna stavební jámy a 
stavebních rýh mezi jednotlivými úrovn mi bud ou provedeny pomocí vykopané 
zeminy.  Zhutn ní bude provád no po etapách s maximální výškou zhutňovaného 
materiálu 0,2 m na min. Rdt=275kPa. 

Sít  technické infrastruktury budou uloženy do pískového lože o minimální 
mocnosti 100 mm a následn  ručn  obsypány a zasypány ručn  zhutn ným pískovým 
násypem v minimální mocnosti 300 mm. Teprve po provedení tohoto opat ení m žou 
být rýhy pro tyto sít  zasypány. 

Očekávaným výsledkem po skončení etapy násyp  je rovná zhutn ná plocha 

tvo ena p vodní zemní plání a dílčími št rkovými násypy lemovaná nadzákladovým 
zdivem z betonových tvárnic ztraceného bedn ní vypln ných betonem a ocelí.  

4.2 Základy 

Založení objektu bude plošné na monolitických základových pasech z prostého 
betonu, na železobetonových patkách a na železobetonové desce Ěvýtahová šachtaě. 

Základové pasy 

Základové pasy budou vybetonovány dle výškových úrovní na výkresech  
a v závislosti na reálném pr b hu stávajícího terénu po provedení výkopových prací. 
Základové pasy budou provedeny z betonu C20/25. Betonáž bude provád na do p edem 
p ipraveného bedn ní. Obvodové pasy musí být založeny do nezámrzné hloubky, což v 
dané lokalit  odpovídá hloubce 1,0 m pod úrovní upraveného terénu. V základových 
pasech budou vynechány pot ebné prostupy pro sít  technické infrastruktury, které jsou 
znázorn ny ve výkresu základ  ve stavební části dokumentace. V p ípad  pot eby bude 
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nad n kterými z prostup  provedeno lokální vyztužení základového pasu, pro zajišt ní 
požadované funkce. 

Železobetonové patky a deska 

Pod železobetonové základové patky a desku bude nejprve provedena 

vyrovnávací vrstva z prostého betonu C16/20 tl. 100mm. Na tyto podkladní betony 
bude provedeno vyztužení patek a desky dle statických výkres  – nejsou součástí 
projektové dokumentace. Betonáž bude provedena do p ipraveného bedn ní dle 

výškových úrovní na výkresech. Základové patky a desky budou provedeny z betonu 

C30/37 a vyztuženy ocelí B500 B.  

Nadzákladové zdivo 

Na základových pasech s úrovní horního povrchu nižší než -0,450 m bude 

provedeno nadzákladové zdivo z betonových tvárnic ší ky 250 a 300 mm, které bude 
vypln né betonem C20/25 a vyztužené ocelovými výztužnými pruty B500 B – 10 

505ĚRě. V každé dutin  betonové tvárnice bude jeden svislý prut Ø10 mm  

a v každé ložné spá e budou dva pruty Ø10 mm. Svislé pruty budou osazovány se 
vzájemným prost ídáním p i vnit ním a vn jším okraji dutin tvárnice. Nadzákladové 
zdivo bude provedeno do výškové úrovn  -0,450 m. Výška horních hran základových 
pas  jsou p izp sobeny výškov  tak, aby byl dodržen výškový modul betonových 
tvárnic 250 mm. Pozice hran odstupňování základ  jsou rovn ž p izp sobeny 
ší kovému modulu tvárnice, který je roven 250 mm.  

Podkladní betony 

Podkladní betonové mazaniny budou ŽB monolitické z betonu C20/25 

vyztuženého ocelovou KůRI sítí KH30 6/100/100 B500 B umíst nou p í horním  
a v blízkosti st n i p i dolním povrchu. Z d vodu velké plochy objektu, budou 
podkladní betony betonovány po částech, kv li p ípadným deformacím vlivem 
hydratačního tepla. Vymezující hranicí jednotlivých částí jsou modulové osy objektu. 
Betonáž bude probíhat nejprve v částech 7-11 a po technologické pauze, kterou určí 
statik nebo technolog, bude pokračováno v betonáži částí  11-14. V rámci podkladních 
beton  budou provedeny svislé prostupy technické infrastruktury, v jejich míst  bude 
v p ípad  pot eby vyst ižena výztuž ocelové KůRI sít . 
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4.3 Nosné konstrukce 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce stavby jsou navrženy z obvodovéo st nového systému z 
cihelných tvárnic. Obvodové a vnit ní nosné st ny jsou navrženy zd né z keramických 
tvárnic pro nosné zdivo Porotherm 30 Profi a 25 AKU Z Profi pevnosti P10 na maltu 

pro tenkovrstvé zd ní. Založení t chto st n v úrovni podkladního betonu bude 
provedeno pomocí vápenocementové zakládací malty Porotherm Profi AM s pr m rnou 
tloušťkou cca 20 mm. V rámci výškového modulu stavby je s touto výškou nad rámec 
klasického modulu zdiva uvažováno. Napojení vnit ních nosných st n ke st nám 
obvodovým bude provedeno pomocí dvojice st nových spon – plochých nerezových 
kotev vložených do každé druhé ložné spáry. V míst  osazení st nových spon lehce 
probrousit povrch tvárnice, aby nedocházelo k lokálnímu navyšování výškového 
modulu ady. V p ípad  dalších úkon  jakoμ nanášení zdící malty, vazby zdiva, 
provád ní drážek, ochran  zdiva proti vlhkosti p i provád ní a dalších bude 
postupováno podle platných podklad  pro provád ní od firmy Porotherm. 

Vnit ní prostor objektu p evážn  tvo í nosné železobetonové sloupy 350 × 350 

mm z betonu C30/37 vyztužené ocelí B500 B. P i bedn ní t chto sloup  bude použito 
systémového bedn ní. 

St ny suterénu budou provedeny z betonových tvárnic ší ky 300 mm, které 
budou vypln né betonem C20/25 a vyztužené ocelovými výztužnými pruty B500 B – 

10 505ĚRě. V každé dutin  betonové tvárnice bude jeden svislý prut Ø10 mm  
a v každé ložné spá e budou dva pruty Ø10 mm. Svislé pruty budou osazovány se 
vzájemným prost ídáním p i vnit ním a vn jším okraji dutin tvárnice. St ny jsou 
navrženy na výškový modul betonových tvárnic 250 mm.  

St ny výtahové šachty budou zhotoveny z železobetonu tl. 175 mm. Materiálem 
st ny bude beton t ídy C20/25 a ocel t ídy B500 B. Betonáž bude provád na pomocí 
systémového bedn ní s maximálním požadavkem na rovinnost povrchu v celé výšce 
šachty. 

P eklady nad otvory v nosných obvodových a vnit ních st nách jsou navrženy ve 
stejném systému jako zdivo a to jako sestavy p eklad  Porotherm KP 7. Tento typ 
p eklad  je použit do maximálního rozp tí 2,5 m. P eklady nad otvory s v tším 
rozp tím jsou navrženy jako ŽB monolitické z betonu C25/30 a v p ípad  spojitých 
p eklad  z betonu C30/37 s vyztužením ocelí B500 B. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy ŽB lokáln  podep ené stropní desky tl. 250 

mm z betonu C30/37 vyztužené ocelí B500 B. Tyto stropní desky jsou navrženy jako 

bezh ibové. Dále je navržena stropní deska prost  uložená, spojitá a deska vyztužená 
trámovými žebry uložená na stropních pr vlacích tl. 250 mm z betonu C30/37 
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vyztužené ocelí B500 B viz složka č. 7 – Betonové konstrukce. Stropní konstrukce bude 
betonována na celoplošné systémové bedn ní a bude provedena v pohledové kvalit . 

ŽB v nce budou provedeny z betonu C30/37 vyztužené ocelí B500 B a jejich poloha 
bude v úrovni stropu nebo pod stropem viz složka č. 4 D.1.2 Stavebn  konstrukční 
ešení. 

 

4.4 Nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy dvojího druhu. Pro nenosné konstrukce 
je p evážn  použito keramických blok  pro nenosné zdivo Porotherm Ř a 14 Profi na 
maltu pro tenkovrstvé zd ní. Založení t chto st n v úrovni podkladního betonu bude 
provedeno pomocí vápenocementové zakládací malty Porotherm Profi ůM s pr m rnou 
tloušťkou cca 20 mm. V rámci výškového modulu stavby je s touto výškou nad rámec 
klasického modulu zdiva uvažováno. Pod úrovní stropní konstrukce bude realizováno 
pružné napojení nenosných konstrukcí pomocí vypln ní spáry tl. 20 – 30 mm PUR 

p nou. Napojení nenosných st n k nosným a obvodovým st nám bude provedeno 
pomocí st nových spon – plochých nerezových kotev vložených do každé druhé ložné 
spáry. V míst  osazení st nových spon lehce probrousit povrch tvárnice, aby 
nedocházelo k lokálnímu navyšování výškového modulu ady. Z d vodu p enosu 
vibrací bude pod p íčkami, které jsou uloženy na stropní konstrukci, proveden pružný 
zakládací pás z pryžového materiálu. V p ípad  dalších úkon  jakoμ nanášení zdící 
malty, vazby zdiva, provád ní drážek, ochran  zdiva proti vlhkosti p i provád ní a 
dalších bude postupováno podle platných podklad  pro provád ní od firmy Porotherm. 

V prostorech s požadavky na menší zatížení nebo zav šení st ny pod stropní 
konstrukci a pro instalační šachty jsou pak navrženy také lehké sádrokartonové d lící 
konstrukce s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkost nných otev ených profil μ 

Sádrokartonová st na Knauf W112 tl. 150 mm – st na s nosnou konstrukcí ze 
svislých tenkost nných profil  z pozinkované oceli CW100 s osovou vzdáleností max. 

417 mm. Tyto profily budou vkládány do vodorovných profil  UW100 pružn  
ukotvených k podlaze a ke stropní konstrukci. Nosná konstrukce bude vypln na 
akustickou izolací Knauf TI 140 Decibel tl. 80 mm. Oplášt ní st ny bude provedeno 
dvojité ze sádrokartonových desek Knauf  WHITE tl. 12,5 mm. Takto provedená st na 
bude vykazovat požární odolnost EI 45 DP1 a její hodnota vážené laboratorní 
nepr zvučnosti Rw=51 dB. 

Sádrokartonová st na Knauf W111 tl. 100 mm – st na s nosnou konstrukcí ze 
svislých tenkost nných profil  z pozinkované oceli CW75 s osovou vzdáleností max. 
417 mm. Tyto profily budou vkládány do vodorovných profil  UW75 pružn  
ukotvených k podlaze a ke stropní konstrukci. Nosná konstrukce bude vypln na 
akustickou izolací Knauf TI 140 Decibel tl. 60 mm. Oplášt ní st ny bude provedeno 
jednoduché ze sádrokartonových desek Knauf  WHITE a GREEN do prostor se 
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zvýšenou vlhkostí tl. 12,5 mm. Takto provedená st na bude vykazovat požární odolnost 

EI 30 DP1 a její hodnota vážené laboratorní nepr zvučnosti Rw=51 dB. 

Sádrokartonová šachtová st na Knauf W626 tl. 100 mm – st na s nosnou 

konstrukcí ze svislých tenkost nných profil  z pozinkované oceli CW75 s osovou 

vzdáleností max. 417 mm. Tyto profily budou vkládány do vodorovných profil  UW75 
pružn  ukotvených k podlaze a ke stropní konstrukci. Nosná konstrukce bude vypln na 
akustickou izolací Knauf TI 140 Decibel tl. 60 mm. Šachtová st na také ve variant  bez 
akustické izolace – viz legenda materiál . Jednostranné oplášt ní st ny bude provedeno 
dvojité ze sádrokartonových desek Knauf  WHITE a GREEN do prostor se zvýšenou 
vlhkostí tl. 12,5 mm.  

Sádrovláknitá st na Fermacell 4S 21 tl. 175 mm – st na s nosnou konstrukcí ze 

svislých tenkost nných profil  tl. 1 mm z pozinkované oceli RY 120 s osovou 

vzdáleností max. 625 mm. Tyto profily budou vkládány do vodorovných profil  SKY 
120 pružn  ukotvených k podlaze a ke stropní konstrukci. Nosná konstrukce bude 
vypln na akustickou izolací z minerální vlny tl. 120 mm. Oboudtranné oplášt ní st ny 
bude provedeno dvojité ze sádrokartonových desek Fermacell tl. 12,5 a 15 mm. 

Laboratorní vzduchová nepr zvučnost celé konstrukce je 65 dB. Požadavek na požární 
odolnost konstrukce je REI 60 DP1. 

Ostatní úkony p i montáži t chto lehkých d lících konstrukcí jakoμ úprava hran 
desek, tmelení a vyztužování spár, dilatační spáry mezi deskami a okolními povrchy, 
ošet ení této spáry pomocí akrylátového tmelu a další budou provedeny dle technického 
listu pro d lící st ny s kovovou podkonstrukcí firmy Knauf a Fermacell. V p ípad  
zvolení jiného dodavatele systému bude postupováno podle technických list  tohoto 
dodavatele. 

Jako d lící konstrukce wc kabin byly také použity systémové sanitární p íčky 
SůNPRI DTD HPL 2Ř. Jsou to d evot ískové desky potažené HPL laminátem tl. 2mm 
v šedé barv  a konstrukce z hliníkových profil  s povrchovou úpravou ELOX tl. 32 
mm. Montážní postup systému dle dodavatele. 

St ny squashových kurt  budou pr hledné z bezpečnostního vrstveného skla  
a nepr hledné ze systémových panel  schválených mezinárodní squashovou federací. 
V rámci projektu byl vybrán systém st n z  panel  tl. λ4 mm složených ze dvou 
vysokohustotních lisovaných desek na nosné konstrukci s ocelových uzav ených 
profil . Výplní systémových desek je ohn m sušený písek a hotová st na je 3x potažená 
speciálním povrchem. Tyto st ny jsou postaveny nezávisle na p ilehlé nosné st n , od 
které jsou v minimální vzdálenosti 26 mm. V p ípad  zvolení jiného systému, se bude 

jednat o typové ešení celého kurtu a bude realizováno formou kompletní dodávky 
specializovanou firmou. Součástí dodávky kurt  bude kompletní p íslušenství včetn  
ochranných sítí a dve ního kování. 
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P izdívky tepelné izolace v suterénu budou provedeny z cihel PP na maltu 

cementovou pevnosti M10. Vyzd ny budou od úrovn  -3,950 m do -0,550 m ze severní 
a jižní strany a od úrovn  -3,950 m do -0,950 m z východní a západní strany. 

4.5 Komíny 

Okou ení kondenzačních kotl  je provedeno typovým vícevrstvým komínem 
Schiedel ABSOLUT s tenkost nnou keramickou vložkou bez zadního odv trání. Komín 
je vyveden do výšky 1,2 m nad nosnou konstrukci st echy a zakončen pomocí nerezové 
komínové hlavice. 

4.6 Schodiště a rampy 

Hlavní schodišt  objektu zajišťující vertikální komunikace mezi všemi t emi 
podlažími sportovního a relaxačního centra je navrženo jako ŽB monolitické z betonu 

C30/37 a oceli B500 B. Je ešeno jako t íramenné levotočivé s dv ma mezipodestami a 

p ímými rameny. Princip uložení schodišt  závisí na dvakrát zalomené desce, tvo enou 
ob ma mezipodestami a st edním ramenem, která je vetknuta do nosných bočních st n 

pomocí podestových blok  BRONZE. Bloky snižují p enosy vibrací a kročejového 
hluku do navazujících vnit ních prostor objektu. Dále jsou výstupní a nástupní ramena 
uloženy na t chto dvakrát zalomených deskách, na schodišťových pr vlacích v úrovni 
stropní konstrukce nebo na podkladním betonu. Schodišťové pr vlaky jsou také uloženy 
na bočních nosných st nách. Po obvod  bude konstrukce schodišt  dilatována pomocí 
p nové fólie Ethafoam tl. 10 mm. V míst  podkladního betonu a schodišťového 
pr vlaku bude realizováno uložení prost ednictvím vibriozolačního materiálu Sylomer. 
Finální povrchovou úpravou t chto schodišť je keramická dlažba. Zábradlí tohoto 
schodišt  je navrženo typové nerezové s bukovým madlem viz výpis zámečnických 
výrobk  výrobek Z36. 

Vedlejší požární schodišt  v pravé zadní části objektu od hlavních vstupních 
dve í je navrženo stejným zp sobem a ze stejného materiálu jako hlavní, ale spojuje 
p ízemí a druhé nadzemní podlaží. Odlišná je také ší ka a výška stupn , čímž se trochu 
zvýší sklon. 

Schodišt  vedoucí z prostoru bowlingu do prostoru strojovny bowlingu je 

navrženo z prostého betonu C20/25 a to tak, že jednotlivé schodišťové stupn  jsou 
vybetonovány na podkladní beton. Finální povrchovou úpravou t chto schodišť je 
keramická dlažba. 

Všechna schodišt  budou navržena s protiskluznou úpravou stupň  Ěkeramická 
dlažba s drážkováním, protiskluzná dlažba a schodová lišta – v míst  textilních 
podlahových krytině. Dále bude první a poslední stupeň každého schodišt  barevn  
odlišen od okolní podlahy pomocí keramické dlažby výrazn  jiného odstínu. 
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4.7 Zast ešení 

Hlavní st echa 

St echy jsou navrženy ploché, jednoplášťové, zateplené a nad celým objektem 
nepochozí krom  terasy u relaxace, která pochozí je.  

Nosnou konstrukci nepochozí st echy tvo í stropní konstrukce tvo ená ŽB 
lokáln  podep enými deskami, spojitými a prost  uloženými deskami. Na nosnou 

napenetrovanou konstrukci st ešního plášt  bude bodov  natavena parozábrana z SBS 
modifikovaných asfaltových pás  GLůSTEK ůL 40 MINERůL tl. 4 mm s nosnou 
hliníkovou vložkou tl. Ř m s nakašírovanými sklenými vlákny o plošné hmotnosti 60 
g/m

2. Jako penetrace pod parot snící vrstvu bude použit nát r DEKPRIMER. Zateplení 
st echy je navrženo ve t ech vrstvách. V první a druhé vrstv  je použito tepelné izolace 
ve form  desek a spádových klín  EPS 100S tl. 100 – 510 mm. Spadové klíny budou 
použity až ve druhé vrstv  s minimální tloušťkou spádového klínu 20 mm. V t etí a 
poslední vrstv  je použita tepelná izolace EPS 150S tl. 100 mm. Vodot snost celého 
souvrství zajišťuje povlaková hydroizolace z m kčeného PVC DEKPLůN 77 tl. 2,0 
mm. Hydroizolační fólie bude od tepelné izolace z EPS separována textilií FILTEK 
300. Stabilizace st ešního souvrství je navržena p itížením stabilizační vrstvou z íčního 
kameniva o plošné hmotnosti minimáln  80 kg/m

2. U atiky v celém obvodu st echy 
bude použita dlažba položena v jedné vrstv  na íční kamenivo pro pojistné p itížení 
proti sání v tru. Mezi hydroizolační vrstvou a stabilizační vrstvou z íčního kameniva 
bude provedena filtrační a separační vrstva vytvo ená pomocí smyčkové PE rohože 
s nakašírovanou textilií Petexdren λ00+300 tl. 7 mm.  

Je nutné dokonalé provedení parozábrany s ádným napojením na p iléhající 
konstrukce Ěatiky, st ny a prostupy potrubí TZBě. Pro napojení na p ilehlé konstrukce  
a opracování detail  bude použito SBS modifikovaného asfaltového pásu GLůSTEK 40 
SPECIůL MINERůL tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 
200 g/m

2
. Po obvod  je st echa ukončena atikami, povlaková krytina bude na atiky 

vytažena a ukončena na horní hran . Součástí kompletizované dodávky krytiny budou 
nezbytné klempí ské konstrukce z poplastovaného plechu, na který bude hydroizolační 
fólie z m kčeného PVC va ena. Všechny prostupy kanalizace, VZT apod. musí být 
dokonale ut sn ny a provedeny v souladu s technickými p edpisy dodavatele. 
V korunách atiky bude použita tepelná izolace z XPS a vyztužení atiky pro možnost 
následného kotvení klempí ských výrobk  bude provedeno z OSB desek.  

Spádování atik bude sm rem na st echu se sklonem min 3° Ě5,24%ě. Spád 
plochých st ech je navržen min. 3% a bude tvo en spádovými klíny tepelné izolace 
Ědodavatel st ešního plášt  nechá zhotovit kladečský plán spádových klín ě. Hlavní 
odvodn ní st ech je navrženo vnit ními dvouúrovňovými a vyh ívanými vtoky 
TOPWET s integrovaným p í ezem z SBS modifikovaného asfaltového pásu pro 
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napojení na parot snící vrstvu. Součástí vtok  je ochranný košík. Pojistné odvodn ní je 
zajišt no pomocí pojistných p epad  TOPWET skrz atiku. 

Funkční využití st echy bude pouze pro kontrolu a údržbu st echy vč. čišt ní 
spadu a p íležitostn  údržba za ízení na st eše Ěantény, satelit, apod.ě. V rámci st ech je 
navržen lanový záchytný systém s nerezovým lanem a nerezovými kotvícími body. 

Skladba ploché st echy Ěterasyě je stejného souvrství jako u nepochozí st echy 
po vrstvu hydroizolační, která je z m kčeného PVC DEKPLůN 76 tl. 2,0 mm. Tato 

povlaková hydroizolace je stabilizována kotvením do nosné konstrukce st echy. 
Podkladní vrstvu terasy tvo í plastové rektifikační terče výšky 50-130 mm, uložené na 
podkladních čtvercích z PVC hydroizolace. Na terče se následn  kotví pomocí vrut  
d ev né trámky 70x50 mm a poté d ev né terasové prkna 120x 22 mm. Terče jsou 
rozmíst ny ve sm ru trámk  400 mm a ve sm ru prken 700 mm. Prkna terasy jsou 
v úrovni podlahy v míst  relaxace, což umožňuje bezbariérový vstup. Veškeré ezivo je 
naolejováno ze všech stran.  

St íšky nad vstupem 

Nad hlavním vstupem do objektu a u vedlejšího vstupu pro zam stnance a 

zásobování, kde je očekávána v tší frekvence pohybu osob, jsou navrženy sklen né 
markýzy. Tyto markýzy budou provedeny z vrstveného bezpečnostního skla 
s nerezovou podkonstrukcí s tenkost nných uzav ených profil  JÄKL 40 × 60 × 3 mm. 

Markýza bude kloubov  uložena a zav šena na nerezových táhlech k fasád  ve spádu 
5,0 %. Odvodn ní markýz není navrženo, jen je zajišt na spára mezi fasádou pomocí 
st nové lišty z tenkovrstvého plechu. 

4.8 Výplně otvorů 

Vnější okna a dve e 

Okna a dve e jsou navrženy z hliníkových komorových profil  se zasklením 
izolačním trojsklem s Ug =0,5 W/m

2
K. V p ípad  dve í budou krajní skla vždy 

bezpečnostní vrstvená. V rámci zasklení je použito distančního rámečku TGI-Spacer 

s lineárním činitelem prostupu tepla Ψg=0,044 W/mK. Součinitel prostupu tepla rámu 
Uf =1,3 W/m

2
K. Celkový součinitel prostupu tepla oken je dle tepeln -technického 

posudku v rozmezí od Uw = 0,62 do Uw = 0,83 W/m
2K dle rozm r  a pom ru plochy 

rámu k ploše zasklení. Dve e budou provedeny včetn  t sného ůI prahu a budou ve 

výšce Ř00 a ve výšce 1400 kontrastn  označeny oproti pozadí výrazným pruhem ze 
značek o pr m ru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, jasn  viditelnými 
oproti pozadí. Povrchovou úpravou oken a dve í bude z obou stran práškové lakování 
HWR RAL 7001. Součástí okenních výplní otvor , na všech sv tových stranách krom  
severní, budou venkovní automatické žaluzie z hliníkových lamel Cetta Ř0 pohán né 
elektromotorem. Více viz výpis zámečnických výrobk , který je součástí stavební části 
projektové dokumentace. 
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Okna budou osazena na podkladní profily z tepeln  izolačního materiálu 
COMPůCFOůM výšky 50mm. V p ípad  dve í vchodových v p ízemí bude výška 
profil  150mm a u dve í na terasu bude 400 mm. 

Kotvení oken a dve í bude provedeno pomocí pásových kotev s vruty po max. 

800 mm a od okraje max. 400mm.  

Součástí výrobní dokumentace vn jších otvorových prvk  bude statický návrh 
kotvení, vč. nákresu rozmíst ní kotvících bod . P ipojovací spáru je nutné po celém 
obvodu prvku ut snit, zevnit  parot sn  a zvenku vodot sn  a paropropustn . 

Lehké obvodové pláště (LOP) 

LOP je navržen s hliníkovým rastrem ze sloupk  a p íčníkových profil  se 

zasklením izolačním trojsklem s Ug =0,5 W/m
2
K. Vnit ní sklo bude vždy bezpečnostní 

vrstvené. V rámci zasklení je použito distančního rámečku TGI-Spacer s lineárním 
činitelem prostupu tepla Ψg=0,044 W/mK. Součinitel prostupu tepla rámu  
Uf =1,3 W/m

2K. Celkový součinitel prostupu tepla LOP je dle tepeln -technického 
posudku Uw = 0,63 W/m

2K dle rozm r  a pom ru plochy rámu k ploše zasklení. 
Povrchovou úpravou LOP bude z obou stran práškové lakování HWR RůL 7001. Více 
viz výpis zámečnických výrobk , který je součástí stavební části projektové 
dokumentace. LOP budou ve výšce Ř00 a ve výšce 1400 kontrastn  označeny oproti 
pozadí výrazným pruhem ze značek o pr m ru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 
150 mm, jasn  viditelnými oproti pozadí. 

Vnit ní dve e 

Vnit ní dve e hlavních komunikačních tras jsou navrženy z hliníkových 
komorových profil  se zasklením dvojsklem složeným z bezpečnostních vrstvených 
skel. Dve e budou provedeny bez prahu s výjimkou vybraných dve í, kterých bude 
instalován automatický padací práh pro ut sn ní spáry pod dve ním k ídlem. 
Povrchovou úpravou dve í bude z obou stran práškové lakování HWR RůL 7001.  
Dve e budou ve výšce Ř00 a ve výšce 1400 kontrastn  označeny oproti pozadí 
výrazným pruhem ze značek o pr m ru min. 50mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, 

jasn  viditelnými oproti pozadí. Více viz výpis zámečnických výrobk , který je součástí 
stavební části projektové dokumentace. 

Ostatní vnit ní dve e budou d ev né s d evot ískovou výplní plné i prosklené. 
Dve e budou v hladkém provedení s povrchovou úpravou z CPL laminátu a budou 
osazeny hliníkovou hranou.  Ve v tšin  p ípad  se jedná o dve e otočné,s výjimkou 
dve í z restaurace do zázemí kuchyn , které jsou ešeny jako kyvné. Dve e jsou 
navrženy bezprahové a vybavené automatickým padacím prahem pro zajišt ní lepších 
akustických vlastností. Všechny dve e jsou určeny do ocelových zárubní s polodrážkou. 
Více viz výpis truhlá ských a zámečnických výrobk , které jsou součástí stavební části 
projektové dokumentace. 
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4.9 Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby 

Po prozkoumání orientační mapy radonového indexu lokality byl stanoven 

radonový index pozemku jako nízký. Dle ČSN 73 0601 je dostatečné protiradonové 
opat ení provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii t snosti, což je stavební 
konstrukce výrazn  omezující konvenci vzduchu a obsahující nejmén  1 vrstvu 
protiradonové izolace s plynot sn  provedenými spoji a prostupy ut sn nými dle ČSN. 
V tomto p ípad  postačí hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti. 

V celém objektu je navržena jedna vrstva povlakové hydroizolace z m kčeného 
PVC ALKORPLAN 35034 tl. 2,0 mm. Hydroizolace je navržena proti vzlínající 
vlhkosti a proti radonovému zá ení. Izolace bude vytažena minimáln  do výšky 100 mm 
nad úroveň čisté podlahy, čímž bude zároveň po celém obvod  stavby ve výšce 400 mm 

nad úrovní p ilehlého upraveného terénu. 

Hydroizolační vrstva bude oboustrann  separována pomocí geotextílie FILTEK 

300 a bude v celé ploše chrán na betonovou mazaninou z betonu C16/20 tl. 50 mm, tato 

vrstva bude provedena bezprost edn  po provedení hydroizolační vrstvy. V kritických 
místech bude hydroizolační vrstva provedena dle detail  v projektové dokumentaci za 

použití systémových poplastovaných profil  a bude op t celoplošn  z obou stran 
chrán na separační vrstvou z geotextílie FILTEK 300. 

Všechny prostupy izolací musí být dokonale ut sn ny dle typových detail  
výrobce hydroizolačního systému. 

Izolace st ech 

Jako hydroizolační vrstva plochých st ech je navržena 2 typy hydroizolační fólie 
z m kčeného PVC. První fólie je DEKPLAN 77 tl. 2,0 mm, která bude voln  položená a 
zatížená násypem z íčního kameniva o minimální plošné hmotnosti Ř0kg/m2

. Pod touto 

hydroizolační vrstvou bude provedena separační vrstva z geotextílie FILTEK 300. Mezi 

hydroizolační vrstvou a stabilizační vrstvou z íčního kameniva bude provedena filtrační 
a separační vrstva vytvo ená pomocí smyčkové PE rohože s nakašírovanou textilií 
Petexdren 900+300 tl. 7 mm. Druhou fólií je DEKPLůN 76 tl. 2,0 mm, kde je nutna 
stabilizace kotvením do nosné konstrukce st echy. Pod touto hydroizolační vrstvou bude 
také provedena separační vrstva z geotextílie FILTEK 300. Součástí kompletizované 
dodávky budou klempí ské prvky z poplastovaného plechu. 
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Parozábrany 

Pod tepelnou izolací ve skladb  st ešních plášť  jsou navrženy parozábrany  
z SBS modifikovaných asfaltových pás  GLůSTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm  

s nosnou hliníkovou vložkou tl. Ř m s nakašírovanými sklenými vlákny o plošné 
hmotnosti 60 g/m

2. Parozábrana bude bodov  natavena k podkladu. Pro napojení na 
p ilehlé konstrukce a opracování detail  bude použito SBS modifikovaného asfaltového 
pásu GLůSTEK 40 SPECIůL MINERůL tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 

o plošné hmotnosti 200 g/m2
. Pod tuto parozábranu bude proveden penetrační nát r 

DEKPRIMER. 

Pomocné a doplňkové hydroizolace 

Extrudovaný polystyren ĚXPSě bude pod úrovní terénu chrán n pomocí 
ochranné vrstvy z nopové fólie DEKDREN NŘ. Fólie bude po celém obvodu objektu 
zabudována ke st n  od úrovn  -0,950 m a ukončena bude za íznutím v úrovni 
upraveného terénu. Výjimkou jsou st ny suterénu na severní a jižní stranu, protože jsou 
pod navazující základovou deskou prvního podlaží a p izdívka je vytažena až po spodní 
líc desky.  

V rámci prov trávaných fasád je navržena difúzn  otev ená fólie lehkého typu 
DEKTEN FůSůDE, která chrání vrstvu tepelné izolace p ed pronikáním vody a sn hu 
spárami mezi fasádními obkladovými deskami, p ípadn  p ed vodou kondenzující na 

vnit ním obkladových desek. Zároveň je také chrán na tepelná izolace p ed 
ochlazováním proudícím vzduchem a není tak snížena její účinnost. Fólie bude kladena 
ve vodorovných pruzích mezi nosný hliníkový rošt. V podélném p esahu, který bude 
min. 150 mm, budou fólie navzájem slepeny pomocí samolepícího pruhu. Výrobce 
navrženého nosného systému pro prov trávanou fasádu udává, že p i použití 
hydrofobního tepelného izolantu kotveného pomocí talí ových hmoždinek se difúzní 
fólie nepoužívají. Proto je tu možnost vynechání difúzní fólie v systému prov trávané 
fasády. 

Hydroizolační stěrky 

V umývárnách, sprchách, kuchyni, úklidových místnostech, WC a prostory 

relaxace budou pod dlažbou a obklady provedeny st rkové hydroizolace MůPEI 
MAPEGUM WPS. V p ípad  napojení st rkové hydroizolace mezi podlahou a st nou, 
v rozích a kolem podlahových vpustí, bude použito pogumovaných polyesterových 
pásek MůPEI Mapeband.  
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4.10 Izolace tepelné 

Izolace ve st echách 

V konstrukci plochých st ech je navržena tepelná izolace z p nového 
polystyrenu EPS 100S tl. 100 – 510 mm a EPS 150S tl. 100 mm. Tepeln  izolační 
vrstva z p nového polystyrenu EPS 100S bude vytvo ena pomocí rovných desek 
rozmíst ných v celé ploše nosné konstrukce st echy s dopln ním o spádové klíny 

s minimální tloušťkou 20 mm. Na vyspádovanou plochu bude následn  provedena 
celoplošná vrstva z p nového polystyrenu EPS 150S, která slouží díky své vyšší 
pevnosti v tlaku k ochran  k ehkých spádových klín , které jsou umíst ny uprost ed 
souvrství. Jednotlivé desky budou rozrovnány dle kladečských plánu po ízených 
zhotovitelem, tak aby se nad sebou nevyskytovaly styčné spáry. Deklarovaný součinitel 
tepelné vodivosti tohoto materiálu D=0,035 – 0,037 W.m

-1
.K

-1
 dle pevnosti. 

Izolace v podlahách 

V konstrukci t žkých plovoucích podlah v 1.NP je navržena tepelná izolace  

z p nového polystyrenu EPS 100S tl. 120 – 160 mm. Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti tohoto materiálu D=0,037 W.m

-1
.K

-1
. V konstrukci podlahy výtahové šachty 

je z d vodu p enosu vibrací konstrukcemi navržena minerální kročejová izolace ze 
skelných vláken Isover TDPT tl. 30 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
tohoto materiálu D=0,033 W.m

-1
.K

-1
. 

V konstrukci t žkých plovoucích podlah ve 2.NP je navržena minerální 
kročejová izolace ze skelných vláken Isover TDPT tl. 50 a 60 mm. Deklarovaný 
součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu D=0,033 W.m

-1
.K

-1
. 

Izolace ve stěnách 

V rámci obvodových st n jsou navrženy 4 zp soby zateplení. 

Obvodové suterénní st ny jsou od vrchního líce základových pas  zatepleny 
pomocí tepelné izolace Synthos XPS Prime 30IR tl. 120 mm do úrovn  -0,950 m u 

vn jšího zdiva a u vnit ního do úrovn  základové desky p ízemí -0,550 m. Deklarovaný 
součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu D=0,036 W.m

-1
.K

-1
. Izolace je chrán na 

p izdívkou z cihel PP ve stejných úrovních. 

Všechny obvodové st ny budou v soklové části zatepleny od úrovn  -0,950 m po 

úroveň +0,100 m pomocí tepelné izolace Synthos XPS Prime 30IR tl. 180 mm. Také 
atikové zdivo bude v části p ilehlé k hydroizolační vrstv  ploché st echy, zatepleno 

pomocí tepelné izolace z XPS. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto 
materiálu D=0,036 W.m

-1
.K

-1
. 

 



59 

 

V rámci vn jšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je 

použita minerální tepelná izolace z kamenných vláken Isover TF Profi tl. 1Ř0 mm, která 
p ímo navazuje bez zakládací soklové lišty na soklovou část s XPS izolantem. Toto 

zateplení je provedeno v rámci certifikované skladby. Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti tohoto materiálu D=0,036 W.m

-1
.K

-1
. 

V rámci prov trávaných fasád je prostor hliníkového nosného roštu zateplen 
pomocí minerální tepelné izolace z kamenných vláken Isover Fassil tl. 200 mm. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu D=0,035 W.m

-1
.K

-1
. 

V míst  ŽB zužujících v nc  a ŽB p eklad  v obvodových st nách budou ze 
strany exteriéru vloženy do bedn ní p ed začátkem betonáže tepelné izolace z p nového 
polystyrenu EPS 70F tl. 60 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tohoto 
materiálu D=0,039 W.m

-1
.K

-1
. 

4.11 Úpravy povrchů 

Vnější úpravy povrchů, VKZS a provětrávané fasády 

a) Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) 

Obvodový plášť budovy bude ve vybraných částech zateplen pomocí ETICS 
weber.therm klasik s minerální tepelnou izolací z kamenných vláken Isover TF Profi  
tl. 1Ř0 mm a u soklové části z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS Prime 30IR tl. 

180 mm. Povrchová úprava a jednotlivé vrstvy systému jsou dány mezemi, které udává 
certifikovaný systém. 

Pro lepení izolantu k podkladu, který tvo í keramické a betonové povrchy bude 
použito lepící a st rkové hmoty na bázi cementu weber.therm elastik ĚLZS 720ě. Tato 

jednosložková lepící hmota bude nanesena na izolační desku v nep erušeném pásu po 
obvod  desky a ve 3 terčích v ploše desky. Následn  bude provedeno mechanické 
kotvení pomocí zapušt ných šroubovacích talí ových hmoždinek EJOT STR U 2G 155 
s p ekrytím pomocí izolační zátky. Minimální počet kotev bude 6 ks/m

2
.  

Po nalepení izolantu bude provedeno vyrovnání a zatažení lícní plochy izolantu 
pomocí lepící a st rkové hmoty na bázi cementu weber.therm elastik ĚLZS 720ě, která 
bude vyztužena armovací tkaninou ze sklených vláken ĚR 117 ů 101ě. Vyztužení 
armovací tkaninou bude provedeno v ploše jednou vrstvou a v rozích otvor   
a kritických místech budou osazeny navíc diagonální p í ezy této tkaniny a zat eny 
st rkou. 

P ed provedením finální povrchové úpravy bude povrch napenetrován pomocí 
penetrace weber.pas podklad UNI (NPU700) v bílém odstínu u nadzemních podlaží a 
hn dém odstínu u soklu. Finální povrchová úprava nadzemní fasády bude provedena 
pouze na napenetrovaný povrch ve form  tenkovrstvé probarvené pastovité silikonové 
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omítky weber.pas topDry zrnitosti 1,5 mm bílé barvy (Fl3E, HBW 72,5) a sv tle šedé 
barvy (SE3E, HBW 60,7). Finální povrchová úprava soklové části bude pomocí 
dekorativní omítky weber.pas marmolit hn dobéžové barvy ĚMůR2 G04 HBQ1λě. 
Omítky budou po nanesení vyhlazeny točením. Rozhraní obou výše zmín ných 
materiál  bude ve výškové úrovni +0,100 m od úrovn  čisté podlahy 1.NP. 

Povrchové úpravy venkovních st n terasy a část st ny u relaxace jsou provedeny 

z p írodního obkladového kamene. Na tepeln  izolační desky se nanáší podkladní 
st rková hmota vyztužená sklotextilní síťovinou weber.therm elastik (LZS 720) ve dvou 

vrstvách. Na tuto vrstvu se nanáší cementové flexibilní lepidlo na obklady p írodních 
kamenu PCI-Flexmörtel-Schnell a následn  se lepí lámané tvarovky 350x1Ř0 mm černé 
b idlice. Povrch je nutné ošet it impregnačním prost edkem. 

b) Provětrávané fasády 

Zateplení obvodových st n druhého nadzemního podlaží, mimo st n relaxace a 
squashových kurt , je navrženo pomocí prov trávaných fasád. Prov trávané fasády jsou 
navrženy ve svislém provedení. 

Nosná konstrukce prov trávané fasády je navržena pomocí systému 
FRONTECH. Jedná se o kostru z hliníkových svislých sloupk  uchycených p es 
st novou kotvu s podložkou THERMOSTOP do nosné konstrukce. Osová vzdálenosti 
nosník  a kotev  určí výrobce podle výb ru fasádních desek. Jednotlivé nosné sloupky 
záv sné kostry umožňují samostatnou dilataci sloupk  i samostatné obkladové desky 
samostatn . Spojovací elementu jednotlivých díl  jsou z nerezového materiálu a jejich 
rektifikace je ve všech t ech osách. 

Mezi takto p ipravený rošt bude vkládána minerální tepelná izolace 
z kamenných vláken Isover Fassil tl. 180 mm. Desky tepelné izolace budou následn  
mechanicky p ikotveny pomocí zatloukacích talí ových hmoždinek EJOT H3 235 

s minimálním počtem 3 ks/m
2
.  

Další nezbytn  nutnou vrstvou prov trávané fasády bude difúzn  otev ená fólie 
lehkého typu DEKTEN FůSůDE. Fólie bude kladena ve vodorovných pruzích od 

úrovn  +3,700 m sm rem k atice. Vzájemné ut sn ní vodorovných pás  fólie bude 
provedeno vzájemným p esahem výše položeného pásu p es níže položený o 150mm a 
v míst  tohoto p esahu bude provedeno slepení pomocí integrované lepicí pásky. 

Poslední p ípravou p ed aplikací fasádních obkladových desek bude instalace 
v tracích m ížek z titanzinkového plechu tahokov aero 63 s 63% pr vzdušností. Tento 
d rovaný plech bude kotven k nosnému roštu pomocí vrut  p es ocelový úhelník.  

Finální úpravou jsou fasádní obkladové desky Cembrit Cover se skrytým 
kotvením, což spočívá v tom, že se desky nasunou do p edem p ipravených fasádních 
kotev. 
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Vnit ní úpravy povrchů 

a) Omítky stěn 

P ed započetím omítání musí být provedeno ošet ení v místech p echod  
materiálu v ploše st n. Jedná se zejména o p echody cihelných ploch na plochy 
betonové ĚŽB ztužující v nce, ŽB p eklady, dobetonávkyě. Tyto p echody musí být 
ošet eny nanesením cementového lepidla s vyztužením sklotextilní síťovinou odolnou 

proti alkáliím s p esahem cca 200 mm na ob  materiálov  rozdílné plochy. Tato 
povrchová úprava musí být provedena i v míst  p echodu keramického zdiva na zdivo 

z betonových tvárnic ztraceného bedn ní. V p ípad , budou-li takto ošet eny veškeré 
materiálové p echody, m že být p istoupeno k samotnému omítání.  

P ed samotnou aplikací omítek budou osazeny rohové omítkové lišty 
z pozinkované oceli. K p ipevn ní nesm jí být použity materiály na bázi sádry.  

Na keramické st ny bude strojn  nanesena vápenocementová strojní jádrová 
omítka HůSIT 650 v tloušťce 12 mm, jejíž povrch bude následn  srovnán pomocí 
stahovací lat . P i počátku tuhnutí bude povrch omítky upraven filcem nebo molitanem. 
Na suchý, čistý, pevný a bezprašný povrch jádrové omítky bude ručn  pomocí 
plastového hladítka nanesena další vrstva tvo ená jemnou vápenocementovou omítkou 
Ěštukemě tl. 3 mm. P i počátku tuhnutí bude povrch omítky upraven pomocí filcového 
nebo molitanového hladítka rovnom rnými krouživými pohyby. Finální povrchovou 
úpravou vnit ních omítek bude nát r interiérovou malí skou barvou Primalex Plus bílé 
barvy s výbornou kryvostí a ot ruvzdorností. Nanášet malí ským válečkem ve dvou 
vrstvách. První vrstva bude na ed na max. 50% vody. Vrstva druhá bude na ed na max. 
30% vody. 

b) Omítky stropů 

Na omítky strop  bude použita stejná technologie dvouvrstvé omítky s finální 
povrchovou úpravou jako u st n s tím, že jádrová omítka bude nanášena ručn  
v tloušťce 10 mm.  

c) Keramické obklady 

Ve vybraných místnostech označených v tabulce místností Ěumývárny, sprchy, 
kuchyňky, úklidové místnosti, WC, kuchyň a relaxační prostor) budou st ny obloženy 
keramickými obklady dle výšek ve výkresech. Pod obklady bude na vápenocementové 
jádrové omítky provedena st rková hydroizolace MůPEI MůPEGUM WPS. V p ípad  
napojení st rkové hydroizolace mezi podlahou a st nou, v rozích a kolem podlahových 
vpustí, bude použito pogumovaných polyesterových pásek MůPEI Mapeband.  

Konkrétní typ, rozm r a barva obkladu bude vybrána investorem p i realizaci 
stavby.  
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d) Keramické podlahy 

Ve vybraných místnostech Ěviz tabulka místnostíě budou provedeny nášlapné 
vrstvy z keramických dlažeb. V p ípad  vlhkých provoz  bude pod obklady provedena 
st rková hydroizolace MůPEI MůPEGUM WPS. Pro napojení st rkové hydroizolace 
mezi podlahou a st nou, v rozích a kolem podlahových vpustí, bude použito 

pogumovaných polyesterových pásek MůPEI Mapeband. Tyto provozy jsou v tabulce 

místností označeny skladbou podlahy S1b a S3b. V p ípad  b žných provoz  Ěchodby, 
restaurace a dalšíě bude použito skladby bez st rkové hydroizolační vrstvy označené 
jako S1a a S3a. 

Konkrétní typ, rozm r a barva obkladu bude vybrána investorem p i realizaci 
stavby. Dlažba bude vybrána p ed realizací vyztužených betonových mazanin v t žkých 
plovoucích podlahách. Na základ  toho budou provedeny dilatace této betonové 
mazaniny o maximální ploše cca 40 m2

 s pom rem stran 2/3, což odpovídá čtverci  
o rozm rech 6 × 6 m pop ípad  obdélníku 5 × Ř m. V p ípad  dlouhých a úzkých 
chodeb bude dilatační spára vytvo ena po každých 4 m délky. Finální nášlapná vrstva 
z keramické dlažby pak bude respektovat tyto dilatační celky. Požadovaná rovinnost 
podkladu je 2 mm na 2m lati. 

Na keramickou dlažbu jsou kladeny požadavky z hlediska protiskluznosti dané 
normou ČSN 74 4505μ2012 Podlahy – Společná ustanovení, normou ČSN 73 
4130:2010 Schodišt  a šikmé rampy – Základní požadavky, dále vyhláškou č. 3λŘ/200λ 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 
vyhláškou č. 26Ř/200λ Sb. o technických požadavcích na stavby. Z výše uvedených 
norem a právních p edpis  vyplývají následující požadavkyμ 

Skluznost 

- součinitel smykového t ení    ≥ 0,5 Ěve ejné stavbyě 
 ≥ 0,5 +tgα Ěschodišt  a rampyě 

- hodnota výkyvu kyvadla nejmén    ≥ 40 Ěve ejné stavbyě 
- úhel skluzu     ≥ 10° Ěve ejné stavbyě 

      ≥ 12° Ěchodby, p evlékárnyě 
      ≥ 1Ř° Ěsprchy, umývárnyě 
      19 – 27° Ěkuchyn ě 
 

S ohledem na výše uvedené požadavky budou keramické dlažby na chodbách, 
na WC, v šatnách, restauraci, úklidových místnostech a dalších prostorech technického 
zázemí navrženy s hodnotou protiskluznosti R10 (dle DIN 51 130) a A (dle 51 097) se 

součinitelem smykového t ení   ≥ 0,6. 

Dlažby ve sprchách a umývárnách budou navrženy s hodnotou protiskluznosti 

R10 – R11 (dle DIN 51 130) a B (dle 51 0λ7ě se součinitelem smykového t ení   ≥ 0,7. 
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V rámci kuchyn  restaurace bude navržena dlažba s hodnotou protiskluznosti 
R11 – R12 (dle DIN 51 130) a C (dle 51 0λ7ě se součinitelem smykového t ení   ≥ 0,7. 

e) Dřevěné podlahy 

Squash 

V rámci squashových kurt  je navržena podlaha z palubkových dílc  Junckers 
Sylva Squash tl. 22 mm. Tyto palubky jsou vyrobeny z bukového d eva a mají 
rybinovou drážku. Speciáln  upravený povrch palubek dokáže sát pot, takže nehrozí 
uklouznutí p i samotné h e. Tyto palubky budou kladeny kolmo na podkladní rošt  
a p ipevn ny ke každému trámku pomocí speciálního h ebu Pneutec. D ev ný nosný 
rošt se schopností pohlcovat nárazy ĚBlueBůTě je vytvo en z d ev ných hranol   
21 × 45 mm s integrovanou pružnou p nou tl. λ mm na spodním povrchu. Tyto hranolu 
budou voln  kladeny na podklad s osovou vzdáleností cca 300 mm. Podkladem pod 

hranoly je dostatečn  rovná betonová mazanina vyrovnaná pomocí samonivelační 
st rky BůSF PCI NSP 40. Požadovaná rovinnost podkladu je 2 mm na 2m lati. Celá 
výše popsaná skladba podlahy je certifikovaná mezinárodní squashovou federací. 
Podlaha bude realizována formou kompletizované dodávky squashových kurt  
specializovanou firmou. Na výkresech je tato podlaha označena jako skladba S1d. 

Bowling 

V prostoru bowlingových drah je navržena podlaha vytvo ená z povrchových 
segment  bowlingové dráhy Junckers Sylva. Jedná se o segment z bukového d eva  
tl. 12 mm s rybinovou drážkou. Tak jako v p ípad  squashové podlahy i tato má 
speciální povrch sající pot. Tyto Bukové segmenty jsou kladeny na podklad vytvo ený 
dvojicí MDF desek, ke kterým je segment p ipevn n pomocí speciálních h eb  Pneutec. 
Dv  d evovláknité desky MDF tl. 1λ mm budou kotveny pomocí vrut  k podkladnímu 
roštu z I-OSB nosník . I-OSB nosníky výšky 360 mm budou kladeny kolmo na sm r 
dráhy s vynecháním prostoru pro žlábek vracejících se bowlingových koulí. Osová 
vzdálenost nosník  bude cca 350 mm dle formátu MDF desek. Nosníky budou 
podloženy pružnou nivelační podložkou tl. 5 mm – konkrétní typ dle dodavatele. 
Skladba této podlahy je certifikována pro bowlingové dráhy. Požadovaná rovinnost 

podkladu je 4mm na 2m lati. Na výkresech je tato podlaha označena jako skladba S1e. 

Cvičební sál fitness 

V prostoru cvičebního sálu ve 2.NP je navržena palubková podlaha Junckers clip 
system z bukových palubek tl. 22 mm s rybinovou drážkou a lakovaným povrchem. 
Palubkové dílce jsou voln  kladeny na pružnou podložku se vzájemným spojením 
pomocí rybinové drážky a s podložením a zajišt ním spoje pomocí speciálních klip  
Junckers. Pružným podkladem pod palubkové dílce je p nová podložka  
tl. 10 mm, která je voln  položena na rovný povrch betonové mazaniny vyrovnaný 
pomocí samonivelační st rky BůF PCI NSP 40. Požadovaná rovinnost podkladu je  
2 mm na 2m lati. Výše popsaná skladba tvo í ucelený systém profesionální sportovní 
podlahy firmy Junckers a je určená pro skupinové cvičení a tance. Na výkresech je tato 
podlaha označena jako skladba S3d. 
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f) Textilní podlahy 

Ve vybraných prostorech jsou navrženy textilní nášlapné vrstvy ve form  
zát žových koberc . Zát žový koberec je p edpokládán smyčkový tl. 8 mm. Konkrétní 
typ a vlastnosti zát žových koberc  budou odpovídat jednotlivým provoz m a budou 
vybrány investorem v rámci dokončovacích prací p i provád ní stavby. Koberce budou 
celoplošn  lepeny k podkladu pomocí speciálního lepidla. Požadovaná rovinnost 
podkladu je 2 mm na 2m lati. V místnostech s touto nášlapnou vrstvou budou 
provedeny textilní soklíky ze stejného materiálu pomocí ukončovacích plastových 
soklových lišt TLE55.  Podlahy s touto nášlapnou vrstvou jsou na výkresech označeny 
jako skladba S3c. 

g) Gumové  podlahy 

V rámci posilovny, cvičebního sálu pro spinning a TRX ve 2.NP je provedena 

podlaha z gumových dlaždic SPORTEC 500x500 a tloušťky 30 mm. Dlaždice jsou 
voln  položeny na rovný podklad a vzájemn  spojovány pomocí pevného zámkového 
spojení. Horní povrch dlaždice je posílen síťovinou a spodní je naopak tvo en ďolíčky 
pro menší p enos vibrací. Podkladem je vyrovnávací samonivelační st rka na bázi 
cementu BASF PCI NSP 40. Požadovaná rovinnost podkladu je 2 mm na 2m lati. 

Podlahy s touto nášlapnou vrstvou jsou na výkresech označeny jako skladba S3e. 

h) Syntetické podlahy 

V rámci strojovny vzduchotechniky a kotelny jsou navrženy nášlapné vrstvy 
vytvo ené nát rem na bázi epoxidové prysky ice Sikafloor – 264. Jedná se o 
strukturovaný nát r se zvýšenou protiskluzností obsahující k emičitý písek, který bude 
po napenetrování aplikován p ímo na vyspádovanou betonovou mazaninu. P i aplikaci 
bude postupováno dle technického listu výrobce. Na p ilehlých st nách bude proveden 
vytahovaný soklík ze stejného materiálu a to výšky 100 mm nad úroveň čisté podlahy. 
Pro tento typ podlahy byla zvolena barva v odstínu RůL 7040. Podlahy s touto 

nášlapnou vrstvou jsou na výkresech označeny jako skladba S2a. 

Nášlapné vrstvy v zázemí relaxace v druhém podlaží budou vytvo eny 

systémovou nát rovou skladbou na bázi polyuretanové prysky ice Sikafloor – 

COMFORTFLOOR. V celé této skladb  podlahy je zakomponováno podlahové topení, 
na kterém je 70 centimetrová vrstva betonové mazaniny s 3 centimetrivou 

samonivelační vrstvou na bázi cementu BSF PCI NPS 40. Poté je nanesena 
hydroizolační vrstva MůPEI MůPEGUM WPS, na kterou se aplikuje již zmiňovaný 
t ísložkový nát r Sikafloor – COMFORTFLOOR.  Hlavní složkou je samonivelační 
nát r tl. 3 mm SIKůFLOOR 300, který je opat en zespodu penetrací SIKůFLOOR 161 

a z vrchu pečetícím lakem SIKůFLOOR 305 W se zvýšenou protiskluzností. Součinitel 
smykového t ení je v tší než 0,5. P i aplikaci bude postupováno dle technického listu 
výrobce. Na p ilehlých st nách bude proveden vytahovaný soklík ze stejného materiálu 
a to výšky 100 mm nad úroveň čisté podlahy. Pro tento typ podlahy byla zvolena barva 
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šedomodrá v odstínu RůL 500Ř. Podlahy s touto nášlapnou vrstvou jsou na výkresech 

označeny jako skladba S3f. 

i) Malby 

Finální povrchovou úpravou vnit ních omítek včetn  sádrokartonových povrch  
bude nát r interiérovou malí skou barvou Primalex Plus bílé barvy s výbornou kryvostí 
a ot ruvzdorností. Nanášet malí ským válečkem ve dvou vrstvách. První vrstva bude 
na ed na max. 50% vody. Vrstva druhá bude na ed na max. 30% vody. V p ípad  
zvolení jiného výrobce interiérové disperzní barvy, bude postupováno dle doporučení  
a technických list  tohoto výrobce. 

j) Obklad 

Ve cvičebních sálech je navrženo obložení st n pomocí systémových d ev ných 
desek. Základní konstrukcí jsou bukové lat  15x40 mm uložené na vápenocementové 

jádrové omítce. Na tyto lat  je provedeno celobukové obložení systému MULTIPLEX 

tl. 15 mm do výšky 2 m. Soklová lišta 15x60 mm je p ilepena k samolepící p nové 
pásce u podlahy a kotvená do desek z p ekližky. 

k) Podhledy 

Ve všech prostorech mimo prostor  strojovny vzduchotechniky, kotelny, 

místnosti se squashovými kurty a relaxace jsou navrženy zav šené kazetové podhledy 
s viditelným nosným roštem z profil  T24 – 600 vyrobených z ocelového 
pozinkovaného plechu se spodní čist  bílou částí. Základní profily budou dopln ny  
o obvodové L profily stejného charakteru a systémové záv sy. Profily tak budou tvo it 
viditelný rastr 600 × 600 mm. Tyto nosné rošty budou vypln ny podhledovými 
kazetami ze sádrokarton  a ze skelných vláken dle akustických požadavk . 

Chodby a prostory bez zvláštních požadavk  

V t chto prostorech bude použito kazetového podhledu Rigips Casoprano se 
sádrokartonovými kazetami Casoprano Casabianca 600 × 600 × Ř mm. Tyto kazetové 
desky jsou provedeny v bílé barv  s odrazivostí sv tla Ř5 %. 

Restaurace s bowlingem a t locvičny 

V prostoru restaurace bude instalován celoplošný podhled z minerálních kazet 
Ecophone Master ů 600 × 600 × 40 mm. Tyto kazetové desky jsou provedeny v bílé 
barv  s odrazivostí sv tla Ř5 %. 

Kuchyň a prostory se zvýšenou vlhkostí vzduchu 

V prostoru kuchyn  a zázemí s v tšími hygienickými nároky bude instalován 
celoplošný podhled z minerálních kazet Ecophone Hygiene Foodtec   
o rozm rech 600 × 600 × 40 mm. Tyto kazetové desky jsou provedeny v bílé barv  
s odrazivostí sv tla Ř4 %. 
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Umývárny a prostory s vyšší vlhkostí vzduchu 

V prostoru umýváren bude instalován celoplošný podhled z minerálních kazet 
Ecophone Hygiene Performance  o rozm rech 600 × 600 × 40 mm. Tyto kazetové desky 
jsou provedeny v bílé barv  s odrazivostí sv tla Ř4 %. 

4.12 Hrubé podlahy 

Podlahy v 1.NP 

Podlahové konstrukce v 1.NP jsou navrženy jako t žké plovoucí z vyztužených 
betonových mazanin tl. 70 – 85 mm na tepelné izolaci z EPS 100S tl. 120 – 160 mm. 

Betonová mazanina bude provedena z betonu C20/25 vyztužená v ose pomocí ocelové 
KARI sít  Ků17 150 × 150 × 4 mm.  

Výše zmín né betonové mazaniny budou d leny na dilatační celky o maximální 
ploše cca 40 m2

 s pom rem stran 2/3, což odpovídá čtverci o rozm rech 6 × 6 m 
pop ípad  obdélníku 5 × Ř m. V p ípad  dlouhých a úzkých chodeb bude dilatační spára 
vytvo ena po každých 4 m délky. Dilatační spáry v ploše betonové mazaniny budou 
provedeny pomocí systémových plastových dilatačních lišt do betonu. Po obvod  bude 
betonová mazanina odd lena od ostatních konstrukcí pomocí pásk  z p nové fólie 
MIRALON tl. 10 mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria plovoucí podlahy. 

Podlahy ve 2.NP 

Podlahové konstrukce ve 2.NP jsou navrženy jako t žké plovoucí z vyztužených 

betonových mazanin tl. 65 – 85 mm na minerální tepelné a kročejové izolaci Isover 
TDPT tl. 50 a 60 mm. Betonová mazanina bude provedena z betonu C20/25 vyztužená 
v ose pomocí ocelové KůRI sít  Ků17 150 × 150 × 4 mm.  

Výše zmín né betonové mazaniny budou d leny na dilatační celky o maximální 
ploše cca 40 m2

 s pom rem stran 2/3, což odpovídá čtverci o rozm rech 6 × 6 m 
pop ípad  obdélníku 5 × Ř m. V p ípad  dlouhých a úzkých chodeb bude dilatační spára 
vytvo ena po každých 4 m délky. Dilatační spáry v ploše betonové mazaniny budou 
provedeny pomocí systémových plastových dilatačních lišt do betonu. Po obvod  bude 
betonová mazanina odd lena od ostatních konstrukcí pomocí pásk  z p nové fólie 
MIRALON tl. 10mm tak, aby konstrukce splňovala kritéria plovoucí podlahy. 
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4.13 Klempí ské konstrukce 

Klempí ské konstrukce z TiZn plechů 

Vn jší parapety oken, záv trné lišty, oplechování portálu nad vstupem, krycí 
plechy žaluziových truhlík  a fasádní m ížky jsou navrženy z p edzv tralého TiZn 
plechu Rheinzink modrošedé barvy. 

Parapetní plechy budou kotveny lepením k podkladu lepidlem Enkolit Metall 

protec. Pro možnost lepení na podklad z XPS musí být pod parapety vytvo ena 
celoplošná vrstva cementové st rky vyztužená sklotextilní síťovinou v min. tl. 5mm. 

Záv trné lišty budou p ipevn ny sepnutím ohyb  k lištám z poplastovaného 
plechu, které ukončují hydroizolační vrstvu st ech. 

V p ípad  montáže krycích st nových m ížek je použito montážních rámečk , 
které jsou součástí uceleného výrobku. 

V trací m ížky prov trávaných fasád jsou navrženy z TiZn plech  Rheinzink 
Tahokov Aero 63 s 63% pr vzdušností. 

V rámci provád ní jednotlivých konstrukcí je nutné dbát technologických 
p edpis  dodavatele plechu p edevším s ohledem na jednotlivé zp soby kotvení  
a dilatace plech . Více viz výpis klempí ských výrobk  ve stavební části projektové 
dokumentace. 

Klempí ské konstrukce z poplastovaných plechů 

Součástí kompletizované dodávky hydroizolace st ešních plášť  a hydroizolace 

spodní stavby z fólie z m kčeného PVC budou nezbytné klempí ské prvky  
z poplastovaného plechu, na který bude fólie va ena. 

4.14 Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce zahrnují hliníkové výpln  otvor  popsané v kapitole 4.8 

Výpln  otvor , ocelové zábradlí schodišť a nosné konstrukce schodišt  popsané 
v kapitole 4.6 Schodišt  a rampy a nerezový záchytný systém st ech a nosné konstrukce 
markýz popsané v kapitole 4.7 Zast ešení.  

Ocelové zárubně 

Ocelové zárubn  jsou navrženy typu „DZD“ pro dodatečnou montáž do 
hotového stavebního otvoru. Navržená zárubeň je dvoudílná a její montáž je možná do 
zd ných i SDK p íček pop ípad  zd ných nosných st n. Tato zárubeň je vyráb na bez 
podlahového zapušt ní. Součástí dodávky ocelové zárubn  bude TPE t sn ní a dve ní 
záv sy. Ocelové zárubn  budou provedeny v odstínu RůL 7001. 
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Ve jednom p ípad  je navrženy kyvadlové zárubn  typu „K“ pro p ímé 
zazdívání do zd né st ny. Tyto zárubn  jsou vyráb ny včetn  podlahové zapušt ní 30 
mm s prahovou spojkou. Součástí dodávky ocelové zárubn  bude TPE t sn ní a dve ní 
záv sy. Ocelové zárubn  budou provedeny v odstínu RůL 7001. 

Ostatní výrobky 

Ostatní výrobky viz Výpis zámečnických výrobk  ve stavební části projektové 
dokumentace. 

4.15 Ostatní výrobky 

Ostatní výrobky zahrnují st ešní vtoky, pojistné p epady, atikové chrliče, 
podlahové vpusti a st ešní odv trací komínky. Více o t chto výrobcích viz Výpis 
ostatních výrobk , který je součástí stavební části projektové dokumentace. 

4.16 Truhlá ské výrobky 

Truhlá ské výrobky zahrnují vnit ní výpln  otvor  popsané v kapitole 4.8 

Výpln  otvor  a vnit ní parapety. Více o t chto výrobcích viz Výpis truhlá ských 
výrobk , který je součástí stavební části projektové dokumentace. 

4.17 Větrání 

V trání v objektu je navrženo nucené, viz samostatná kapitola tohoto textu  

B.2.7 – Vzduchotechnika. 

4.18 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Zpevněné plochy dlážděné 

Chodníky a zpevn né plochy pro p ší v okolí objektu jsou navrženy 
z betonových dlaždic. Všechny tyto chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí 
plochy. Parkovací stání osobních automobil  jsou navržena dlážd ná s únosností do 
3,5t. P íjezdová komunikace, včetn  zásobovací části a části v míst  parkovišt  bude 
asfaltová s únosností nad 3,5t. Pochozí plochy budou lemovány pomocí zahradních 
obrubník  p írodní šedé barvy a asfaltové komunikace a parkovací stání pomocí 
obrubník  silničních. Konkrétní typ dlažby bude vybrán investorem p i realizaci. 
V p ípad  všech zpevn ných ploch bude postupováno dle zásad a typových skladeb 
výrobce, které budou odpovídat danému provozu.  
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Okapové chodníky 

Okapový chodník kolem objektu je navržen z plošné betonové dlažby s hladkým 
povrchem o rozm rech dlaždice 500 × 500 × 50 mm. Barva betonové dlažby je p írodní 
šedá. Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy z kamenné drti 4 – 8 mm mocnosti 40 mm, 

pod kterou bude provedena podkladní nosná vrstva z kamenné drti Ř – 16 mm mocnosti 

100 – 150 mm. Dlažba bude provedena ve spádu 3,5 % sm rem od objektu. Lemování 
okapového chodníku bude provedeno ze zahradních obrubník  1000 × 50 × 200 m, 

které budou osazeny do betonového lože min. 100 mm s obetonováním minimáln  do 
1/3 výšky obrubníku. 

Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy kolem objektu 

s nepatrným vyspádováním a rozprost ením zeminy z výkopových prací s vrchní 
vrstvou z ornice. Okapový chodník je kolem objektu navržen v konstantní výškové 
úrovni -0,300 m pod úrovní čisté podlahy 1.NP. Poloha rostlého terénu je na úrovni -
0,350 m. 

5. Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prost edí 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení návšt vník  ani zam stnanc  
stavby. Veškeré konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a vyhláškami. 
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6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 
hluk, vibrace – popis ešení, zásady hospoda ení s energiemi, 

ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

6.1 Tepelná technika 

Tabulka č. 1 – Součinitel prostupu tepla konstrukcí obálky budovy 

Posuzovaná konstrukce 

Výpočtová 
hodnota  

U [W.m
-2

.k
-1

] 

Normová hodnota 
UN,20 [W.m

-2
.k

-1
]      

dle ČSN 730540 

Posouzení  
U ≤ UN,20 

S1a, S1b, S1c, S1e, S2a - 

podlaha na terénu 
0,217 0,45 VYHOVUJE 

S1d - podlaha na terénu 0,284 0,45 VYHOVUJE 

S3h - podlaha 2.NP nad 

venk. prostorem 
0,177 0,24 VYHOVUJE 

S4a, S4b - st echa          
Ěpr m rná tloušťka izolace) 

0,170 0,24 VYHOVUJE 

S4c – st echa- terasa        

Ěpr m rná tloušťka izolace) 
0,156 0,24 VYHOVUJE 

S5a – obvodová st na 1.S 0,205 0,30 VYHOVUJE 

S5b – suterénní st na s 
p izdívkou 

0,278 0,45 VYHOVUJE 

S5c – st na výtahové šachty 0,398 0,85 VYHOVUJE 

S5d – obvodová st na 
ETICS 

0,174 0,30 VYHOVUJE 

S5e – obvodová st na 
s prov tr. fasádou 

0,168 0,30 VYHOVUJE 

S5f – obvodová st na 
ETICS s obkladem 

0,173 0,30 VYHOVUJE 

S6a – podlaha výtahové 
šachty 

0,366 0,85 VYHOVUJE 

Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých oken, nejnižší vnit ní povrchové 
teploty konstrukcí, tepelné stability místnosti a pr m rného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy viz složka č. 6 – Stavební fyzika, která je p ílohou této DP. 

6.2 Osvětlení a oslunění 

Na navrhovaný objekt sportovního a relaxačního centra se nevztahují žádné 
obecné požadavky na místnosti s trvalým pobytem 
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V rámci projektu jsem cvičn  posuzoval cvičební sál TRX. Posouzení místnosti 
dle požadavk  na denní osv tlení místností s trvalým pobytem viz složka č. 6 – 

Stavební fyzika. Místnost je navržena pro sportovní aktivity.  

Z hlediska proslun ní a oslun ní nejsou na navrženou stavbu a její místnosti 
kladeny žádné požadavky. Proslun ní a oslun ní místností sportovního a relaxačního 
centra by m lo být dostatečné a je zajišt no dostatečným počtem a velikostí okenních 
výplní otvor . 

6.3 Akustika stavby, ochrana proti hluku, vibrace 

Hygienických limity hluku v chrán ných vnit ních prostorech stavby  
a v chrán ných venkovních prostorech stavby budou spln ny. 

Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi místnostmi jsou spln ny. 

Tabulka č. 2 – Posouzení zvukoizolačních vlastností konstrukcí mezi místnostmi 

Konstrukce -

Chrán ný prostor/ 
hlučný prostor 

Požadovaná 
hodnota R´w,N 

[dB] 

Požadovaná 
hodnota 

L´nw,N [dB] 
Vypočtená 
hodnota 

R´w [dB] 

Vypočtená 
hodnota 

L´nw [dB] 

Posouzení                 
R´w ≥ R´w,N                      

L´nw ≤ L´nw,N 

st na strop strop 

St na -
posilovna/cvičební 

sál 
60 – – 60 – VYHOVUJE 

Strop – cvičební 
sál /cvičební sál 

– 60 48 64,5 35 VYHOVUJE 

Požadavek na zvukoizolační vlastnosti obvodových plášť  budov a jejich částí je 
navrženými konstrukcemi bezpečn  spln n. 

Otvorové prvky jsou navrženy ve II. t íd  zvukové izolace oken Ě30 – 34dB)  

a vyhovují požadavku, který požaduje navržení minimáln  I. t ídy zvukové izolace. 

V rámci objektu jsou navrženy akustické podhledy upravující dobu dozvuku. 

V rámci konstrukce schodišt  a uložení VZT jednotek v míst  podlahy je ešeno 
snížení p enosu vibrací pomocí vibroizolačních materiál .  

Území není seizmicky aktivní ani poddolované. Na ešený objekt nebudou 
p sobit žádné vibrace z vn jšího okolí a ze sousedních staveb. 

Podrobné posouzení z hlediska akustiky a vibrací viz složka č. 6 – Stavební 
fyzika. 
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6.4 Zásady hospoda ení s energiemi 

Požadované tepeln  technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, 
místnosti budov a budov samých vycházejí z požadavk  ČSN 73 0540 ĚTepelná 
ochrana budově a ČSN 73 0542 ĚZp sob stanovení energetické bilance zasklených 
ploch obvodového plášt  budově. Jednotlivé konstrukce stavby jsou posuzovány  
z hlediska zajišt ní jejich funkčností v procesu využívání, po dobu životnosti stavby.  

V souladu s t mito požadavky jsou navrženy jednotlivé konstrukce objektu. Dokladem 

o tom je energetický štítek obálky budovy ĚEŠOBě, který je p ílohou složky  
č. 6 – Stavební fyzika, která je součástí této diplomové práce. 

6.5 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

V dob  zpracování této PD nejsou známy žádné negativní účinky vn jšího 
prost edí v okolí, které by na budovu mohly p sobit. 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou posuzovány dle pol. 1 – 11 Tab. 

12 ČSN 73 0Ř02μ200λ Konkrétní požadavky na konstrukce viz složka č. 5 – D.1.3 

Požárn  bezpečnostní ešení. 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 

Všechny materiály a provedení prací se požadují provést ve zvýšené kvalit , aby 
byla zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu. 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 
provád ní a jakost konstrukcí. 
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10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel vypracuje výrobn  montážní dokumentaci otvorových prvk , která 
bude obsahovat charakteristické detaily ešení p ipojovacích spár v ost ní, nadpraží  
i parapetu oken s vyobrazením ez  jednotlivých rám  otvorových prvk  a specifikaci 
všech parametr  oken Ěstyl otvírání, spoje rám  v p ípad  složení prvku z více dílčích 
prvk , p ípadné dilatační vložky v p ípad  v tších prvk , p ípadné rozši ovací profily, 
kování, dokování, barva, zasklení/výplňě. Součástí dokumentace bude i statický návrh 
kotvení, vč. nákresu rozmíst ní kotvicích bod . 

Zhotovitel vypracuje výrobn  montážní dokumentaci na provedení 
zámečnických výrobk  Z32, Z3Ř a dále na ocelové konstrukce schodišť a zábradlí, které 
jsou popsané v kapitole 4.6 Schodišt  a rampy. Dále zde bude zahrnuta konstrukce 
markýz nad vstupem popsaná v kapitole 4.7 Zast ešení popsaná v kapitole 4.14 

Zámečnické konstrukce. 

Zhotovitel zajistí skutečné zam ení hrubé vrchní stavby, podle kterého 
vypracuje montážní dokumentaci hliníkového nosného systému prov trávané fasády  
a provede objednávku fasádních obkladových desek. 

Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem budou v m ítku 1μ10 nebo 
1μ20 a musí být p ed výrobou prvk  p edloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho 
technickému zástupci. 

11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
p ípadných kontrolních mě ení a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených p íslušnými 
technologickými p edpisy a normami 
 

Nejsou stanoveny. 

 

12. Výpis použitých norem 

 

Výpis použitých norem viz kapitola 4 Seznam použitých zdroj  – Normy ČSN. 
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3 Závěr 

 
Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci novostavby 

sportovního a relaxačního centra ve stupni pro provedení stavby. Této práci jsem se 

začínal v novat po skončení bakalá ského studia, kdy jsem z počátku hledal vhodnou 

parcelu pro charakter sportovního a relaxačního využití a tvarový styl budovy. P i 
zpracování studijních prací, které jsem započal začátkem letního semestru 
akademického roku 2016/2017 v rámci p edm tu CH008 – Diplomového seminá e, 
jsem nemohl najít správné dispoziční a funkčn  provozní ešení budovy s kombinací 
tvarového uspo ádání budovy. Postupem času vznikla studie sportovního a relaxačního 
centra, která se mírn  liší od současné projektové dokumentace.  

Tvar daný architektonickou studií byl zachován, došlo ke zm n  polohy na 

pozemku, výškovému uspo ádání a dispozičnímu ešení s čímž souvisejí polohy oken. 
Drobné zm ny byly vyvolány v rámci zpracování požárn  bezpečnostního ešení 
stavby, specializací betonových konstrukcí, orientačním návrhem rozvod  VZT a 

v neposlední ad  samotnou funkčností objektu. Oproti studii byla drobn  upravena 
výšková pozice podlahy 1.NP v či stávajícímu terénu, z d vodu objemu výkopových 
prací. Došlo také k navýšení počtu parkovacích míst v rámci parkovišt  p ed objektem, 
které byly v rámci studie stanoveny pouze orientačn . Navržené ešení co nejvíce 
respektuje požadavky na funkčnost, jednoduchost, životnost a v neposlední ad  také 
výslednou cenu stavby s p ihlédnutím k její velikosti.  

P i tvo ení diplomové práce jsem si rozší il znalosti v oblasti moderních 
stavebních materiál  a technických možností. Cennou zkušeností pro m  bylo 
vymyšlení, navrhnutí a zpracování takhle velké stavby, díky níž jsem si uv domil 
návaznosti jednotlivých profesí v oblasti projektování a také provád ní. 

Cíle dané zadáním diplomové práce byly napln ny. Byl vytvo en projekt 
novostavby sportovního a relaxačního centra s funkčním využitím, který eší napojení 
objektu na dopravní a technickou infrastrukturu, osazení do terénu a dále 
architektonicko-stavební, stavebn  konstrukční, požárn  bezpečností a tepeln  technické 
parametry objektu, tak aby byl stavební zám r realizovatelný. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

PD  – projektová dokumentace 

SO  – stavební objekt 
ŽB  – železobeton 

EŠOB  – energetický štítek obálky budovy 

PENB – pr kaz energetické náročnosti budovy 

ZPF  – zem d lský p dní fond 

NP – nadzemní podlaží 
NN – nízké nap tí 
NTL – nízkotlaký 

STL – st edotlaký 

HUP – hlavní uzáv r plynu 

RE – elektrom rový rozvad č 

PS – pojistková sk íň 

VŠ – vodom rná šachta 

RŠ – revizní šachty 

RN – retenční nádrž 

LT – lapač tuk  

H – hydrant 

SS – sloup ve ejného osv tlení – stávající 
SN – sloup ve ejného osv tlení – nový 

PVC – polyvinylchlorid 

PE – polyethylen 

HDPe – vysokohustotní polyethylen 

PP – polypropylen 

mPVC – m kčený polyvinylchlorid 

EPDM – syntetický kaučuk 

HI – hydroizolace 

EPS – expandovaný Ěp novýě polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

MV – minerální vlna 

PUR – polyuretan 

ETICS – vn jší tepeln  izolační kompozitní systém 

TUV – teplá užitková voda 

TZB – technické za ízení budov 

ZTI – zdravotn  technická instalace 

PO – požární ochrana 

PÚ – požární úsek 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 
RHP – ruční hasicí p ístroj 

CHÚC – chrán ná úniková cesta 

UPS – záložní zdroj energie 
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LOP – lehký obvodový plášť 

I-OSB – označení pro vazník vytvo ený z hranol  a d evošt pkových desek 

KVH – označení konstrukčního hran ného eziva 

MDF – st edn  hustá d evovláknitá deska 

SDK – sádrokarton 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
VZT – vzduchotechnika 

VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 

OSB  – Ěanglicky Oriented strand boardě, deska ze slisovaných d ev ných št pk  

TiZn – titanzinek 

JÄKL – označení pro uzav ený tenkost nný nebo silnost nný ocelový profil 
RAL – ĚReichsůusschuss für Lieferbedingungeně, stupnice barevných odstín  

NCS – ĚNatural Color Systemě vzorník barev 

CPL – ĚContinuous Presses Laminatesě, vrstva papíru s melaminovým povrchem 

HPL – ĚHigh Pressure Laminatesě, vysokotlaký laminát 
TZI – t ída zvukové izolace oken 

θe – venkovní návrhová teplota, [°C] 
θi – vnit ní návrhová teplota, [°C] 
φe – relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, [%] 

φi – relativní vlhkost vzduchu v interiéru, [%] 

dB – decibel 

fRsi – teplotní faktor vnit ního povrchu, [-] 
U – součinitel prostupu tepla, [W/m2

.K] 

Uem – pr m rný součinitel prostupu tepla, [W/m2
.K] 

R´w – vážená stavební vzduchová nepr zvučnost, [dB] 
Rw – vážená laboratorní vzduchová nepr zvučnost, [dB] 
L´n,w – vážená normalizovaná hladina kročejového hluku, [dB] 
Ln,w – vážená laboratorní kročejová nepr zvučnost, [dB] 
Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry, [kg/m2

.rok]  

Mev,a – roční množství odpa itelné vodní páry, [kg/m2
.rok] 

D – činitel denní osv tlenosti, [%] 
LA – hladina akustického tlaku vážená filtrem ů, [dB] 
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6 Seznam p íloh 

 
Složka č. 1 – P ípravné a studijní práce 

Studie:  

Legenda místností 

S.01 – P dorys 1.NP M 1:150 

S.02 ─ P dorys 2.NP M 1:150 

S.03 ─ P dorys 1.S M 1:150 

S.04 ─ ez ů - ů´ M 1:100 

S.05 ─ Situace M 1:1000 

S.06 ─ Strop nad 1.S M 1:150 

S.07 ─ Strop nad 1.NP M 1:150 

S.08 ─ Strop nad 2.NP M 1:150 

S.09 ─ Schéma střechy M 1:150 

S.10 ─ Pohled jihovýchodní  

S.11 ─ Pohled severozápadní 
 

P ílohyμ  

Seznam použitých zdroj  

Výpočet odvodn ní 

Výpočet počtu parkovacích stání 

Výpočet schodišt  

Výpočet základ  

Složka č. 2 – C Situační výkresy  

C.01 ─ Situační výkres širších vztah  M 1:1500 

C.02 ─ Koordinační situační výkres M 1:250 
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Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební ešení  

D.1.1.b Výkresová část 

D.1.1.b.01 ─ P dorys základ      M 1:50 

D.1.1.b.02 ─ P dorys 1.S M 1:50 

D.1.1.b.03 ─ P dorys 1.NP M 1:50 

D.1.1.b.04 ─ P dorys 2.NP M 1:50 

D.1.1.b.05 ─ P dorys jednoplášťové ploché st echy M 1:75 

D.1.1.b.06 ─ ez ů–ů´ M 1:50 

D.1.1.b.07 ─ ez B–B´, ez C–C´ M 1:50 

D.1.1.b.08 ─ Pohled severní a jižní M 1:100 

D.1.1.b.09 ─ Pohled východní a západní M 1:100 

D.1.1.c Dokumenty podrobností 

D.1.1.c.01 ─ Skladby konstrukcí M 1:5 

D.1.1.c.02 ─ D1 – Detail zateplení soklu    M 1:5 

D.1.1.c.03 ─ D2 – Detail spodní stavby M 1:5 

D.1.1.c.04 ─ D3 – Detail základové konstrukce výtahové šachty

 M 1:5 

D.1.1.c.05 ─ D4 – Detail hlavního vstupu do objektu M 1:5 

D.1.1.c.06 ─ D5 – Detail p echodu na terasu M 1:5 

D.1.1.c.07 ─ D6 – Detail nadpraží, parapetu a ost ní okna M 1:5 

D.1.1.c.0Ř ─ D7 – Detail atiky v míst  pojistného p epadu st echy

 M 1:5 

D.1.1.c.0λ ─ DŘ – Detail st ešního sv tlíku M 1:5 

D.1.1.c.10 ─ D9 – Detail st ešního vtoku M 1:5 

D.1.1.c.11 ─ D10 – Detail ukončení st echy u okapu nad squashem

 M 1:5 

 

D.1.1.c.12 ─  Výpis klempí ských výrobk  

D.1.1.c.13 ─  Výpis zámečnických výrobk  

D.1.1.c.14 ─  Výpis truhlá ských výrobk  

D.1.1.c.15 ─  Výpis ostatních výrobk   
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Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční ešení 

D.1.2.01 – Výkres tvaru konstrukce nad 1.S           M 1:75 

D.1.2.02 – Výkres tvaru konstrukce nad 1.NP           M 1:75 

D.1.2.03 – Výkres tvaru konstrukce nad 2.NP           M 1:75 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní ešení 

Technická zpráva požární ochrany 

D.1.3.01 ─ Situace – PB               M 1:500 

D.1.3.02 ─ P dorys 1.S – PB              M 1:150 

D.1.3.03 ─ P dorys 1.NP – PB              M 1:150 

D.1.3.04 ─ P dorys 2.NP – PB              M 1:150 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

Textová částμ  

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely 
diplomové práce zpracovávané na ústavu pozemního stavitelství, 
FAST, VUT v Brn  

 

P ílohy: 

P íloha P1 –  Skladby konstrukcí 
P íloha P2 –  Posouzení součinitele prostupu tepla, povrchového    
                      faktoru, nejnižší vnit ní teploty a ší ení vlhkosti v   
                     konstrukci, posouzení poklesu dotykové teploty  

 podlahových konstrukcí (Program Stavební fyzika DEK) 

P íloha P3 –  Posouzení 2D teplotního pole na styku konstrukcí  
                      (AREA 2014) 

P íloha P4 – Výpočet součinitele prostupu tepla U výpln mi otvor  

P íloha P5 – Posouzení poklesu dotykové teploty podlahových  
 konstrukcí ĚTEPLO 2014ě 
P íloha P6 – Výpočet letní a zimní tepelné stability kritické místnosti  
 (DEKSOFT Komfort) 

P íloha P7 – Stanovení pr m rného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy pomocí metody referenční budovy 
včetn  protokolu a EŠOB + p edb žný výpočet tepelných 
ztrát budovy 

P íloha PŘ – Výpočet vzduchové a kročejové nepr zvučnosti 
P íloha Pλ – Výpočet činitele denní osv tlenosti (WDLS 5.0) 

 



83 

 

Složka č. 7 – Betonové konstrukce 

 

P íloha P1 – Program SCIA Engineer 

Statický výpočet – Spojitý pr vlak 
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