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ABSTRAKT  

 Tato diplomová práce eší novostavbu zázemí sportovního areálu ve m st  Žďár nad 
Sázavou na Vysočin  a má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

 ešená stavba se nachází v blízkosti centra m sta, na nezastav ném pozemku, který je 
ve vlastnictví obce. Objekt by m l sloužit jako zázemí pro sportovce. 

 Stavba má pravidelný p dorys písmene L. Má dv  nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. V objektu se nachází wellness, posilovna, šatny, restaurace, administrativní část a byt 

pro správce objektu. Jedná se o klasickou zd nou stavbu, která je založena jak na základových 
pasech, tak i na základových patkách. Nosné obvodové zdivo je v podzemním podlaží tvo eno 
ze ztraceného bedn ní. Nosné obvodové zdivo je v nadzemních podlažích tvo eno 
z broušených keramických blok  Porotherm. Stropy jsou z panel  Spiroll. P íčky tvo í 
broušené nenosné keramické bloky Porotherm. Objekt je zast ešen plochou jednoplášťovou 
st echou a st echou vegetační. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem.  

KLÍČOVÁ SLOVů  

novostavba, zázemí, sportovní areál, šatny, restaurace, wellness, sauna, posilovna. Spiroll, 
Porotherm, základová patka, základový pas, plochá st echa, vegetační st echa, Ytong, Knauf, 
kontaktní zateplovací systém 

ABSTRACT  

 The diploma thesis deals with a new construction of a sports complex facility in Žďár 
nad Sázavou, Vysočina region. It aims to develop project documentation for construction 
work. 

 The building is located near the town’s centre, on the unconstructed land under the 

town’s ownership. The object is supposed to serve as a facility for athletes.  

 The building’s plan is regularly-shaped, formed to the letter “L”. It has two above-

ground and one underground floors. In the object, there are a wellness area, gym, dressing 

room, restaurant, administrative part, and an apartment for the manager of the building. This 

is a classic brick building, which is based on both strip foundations and square footings. 

Bearing perimeter walls in the underground floor are formed from lost formwork. Bearing 

perimeter walls in the above-ground floors are formed from Porotherm cut ceramic blocks. 

The ceilings are made of Spiroll panels. Partition walls consist of Porotherm non-bearing cut 

ceramic blocks. The object is roofed by a flat single-skin roof and a vegetation roof. All 

external walls are insulated with a contact thermal insulation system. 

 



 

 

KEYWORDS  

new building, facilities, dressing rooms, restaurant, wellness, sauna, fitness, Spiroll, 

Porotherm, square footing, strip foundation, flat roof, vegetation roof, Ytong, Knauf, contact 

thermal insulation system 
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Úvod 

P edm tem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení stavby zázemí 

sportovního areálu ve Žďá e nad Sázavou. Objekt je situován v blízkosti centra m sta na ulici 

Neumannova. Jedná se o samostatn  stojící objekt v mírn  svažitém terénu. Stavba má jedno 

podzemní a dv  nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí 

budovy, posilovna, wellness a šatny. V prvním nadzemním podlaží je umíst na recepce, 

šatny, restaurace, bufet a venkovní terasa. Ve druhém nadzemním podlaží je situován byt 

správce a administrativní část objektu. Objekt je zast ešen plochou st echou. Součástí objektu 

jsou i parkovací stání v exteriéru a p ístupové komunikace.  
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1. A Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Zázemí sportovního areálu 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Neumannova 

5ř1 01, Žďár nad Sázavou 

kraj Vysočina 

k.ú. m sto Žďár [7ř5232] 

parcelní číslo 3701/1 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
m sto Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1, 5ř1 01, Žďár nad Sázavou 

Česká republika 

2. A Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání, (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla (právnická osoba) 
Bc. Daniel Mach 

Libická 23ř7/4 

5ř1 01, Žďár nad Sázavou 

Česká republika 

 

telefon:  722 593 726 

email:   mach.daniel7@seznam.cz 
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3. A Seznam vstupních podkladů 

 

Katastrální mapa, prohlídka pozemku 

4. A Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace eší novostavbu částečn  podsklepeného trojpodlažního 

zázemí sportovního areálu. Stavební území se nachází v oblasti určené pro výstavbu 

t lovýchovného a sportovního za ízení. ešené území se nachází v blízkosti centra 

m sta Žďár nad Sázavou, od kterého je vzdáleno asi 500 m. Vedle pozemku leží 

silnice I. t ídy spojující Nové M sto na Morav  a centrum Žďáru nad Sázavou. 

Pozemek je mírn  svažitý a nachází se v rozsáhlém chrán ném území. Jeho severní 

část pat í do území zvláštní povodn  pod vodním dílem – toto území však nijak 

nenarušuje stavbu objektu Ěviz PDě. Součástí objektu jsou i parkovací stání a 

p ístupové komunikace. 
 

b) údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemek je v územním plánu m sta Žďár nad Sázavou veden jako plocha pro 

výstavbu t lovýchovného a sportovního za ízení. ešené parcela se nachází 

v rozsáhlém chrán ném území. ešené území neleží v záplavovém území, ale jeho 

severní část pat í do území zvláštní povodn  pod vodním dílem. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je mírn  svažitý. Dešťové vody ze st ech budou odvedeny do jednotné 

kanalizace. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Zp sob využití území je v souladu s územn  plánovací dokumentací. Novostavba 

zázemí sportovního areálu s p íslušnými parkovacími plochami je situována 

v zastav ném území m sta a navazuje na zástavbu bytových a administrativních dom . 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 

1Ř3/2006 a vyhláškou o obecn  technických požadavcích na výstavbu č. 26Ř/200ř Sb. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

P ed zahájením ízení nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgán  

územního plánování ani státní správy. Novostavba je situována v zastav ném území 

m sta a navazuje na zástavbu bytových a administrativních dom . 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V dokumentaci nejsou ešeny výjimky ani úlevová ešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavbou nevzniknou související ani podmiňující investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parcely č. 2320, 3401, 33ř4, 33řŘ, 3400, 33ř7, 33ř6, 33Ř3/1, 33Ř3/2, 3701/3, 3701/4, 

4213, 4214,  

5. A Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby 

Projektová dokumentace eší novostavbu částečn  podsklepeného trojpodlažního 

zázemí sportovního areálu. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí hotelu, 

posilovna, wellness se saunou a šatny se sprchami. Hlavní vstupy do objektu se 

nachází v prvním nadzemním podlaží. První nadzemní podlaží je venkovní chodbou 
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rozd leno na dv  části. V severní části se nachází recepce, ve ejné WC, šatny pro 

sportovce se sprchami, šatna pro rozhodčí se sprchou, schodišt  do prvního 

podzemního podlaží a zázemím pro zam stnance. V jižní části prvního nadzemního 

podlaží je bufet se zázemím pro zam stnance, restaurace s kuchyní a skladem, 

schodišt  do druhého nadzemního patra a terasa k restauraci. Ve druhém nadzemním 

podlaží je situován byt pro správce s obývacím pokojem, kuchyní, pokojem, pokojem 

s šatnou, lodžií, koupelnou a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je také 

administrativní část objektu. Nachází se v ní zasedací místnost, kancelá e, terasa a 

WC. Objekt je zast ešen plochou st echou. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nespadá pod ochranu podle jiných právních p edpis  

 

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

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných zákon , norem a p edpis . 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

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

- ČSN 73 4130 – Schodišt  a šikmé rampy 

- ČSN 73 605Ř – Jednotlivé, adové a hromadné garáže 

 

V projektové dokumentaci je ešen bezbariérový provoz podle vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

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

Byly dodrženy požadavky podle vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využití území. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Dokumentace nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitní plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 
Zastav ná plocha     749,65 m

2
 

Obestav ný prostor     4 858,7 m
3 
 

Užitná plocha      1484,77 m
2
 

 

Zázemí sportovního areálu nabídne zhruba Ř pracovních míst. 
 

Restaurace – 25 host  

Šatny 1NP – 60 host  

Wellness a posilovna – 40 host  

Obytná jednotka – 4 obyvatelé 

ůdministrativní část – 10 lidí 
 

i) základní bilance (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Dokumentace ne eší. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavební ízení     02/2018 

P edpokládané zahájení stavby   06/2018 

Termín dokončení     06/2020 

Záv rečná kontrolní prohlídka   07/2020 

 

k) orientační náklady stavby 

Projektová práce, inženýrská činnost     800.000,- 

Stavební práce       23.812.000,- 

Technický dozor investora      200.000,- 

Výb rová ízení       100.000,- 

Statický posudek, mykologický pr zkum    300.000,- 

 

CELKEM        25.212.000,- 

 

Náklady na stavbu se pohybují kolem 25 mil. Kč. 
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6. A Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
SO 01  Zázemí sportovního areálu 

SO 02   Parkovišt  

SO 03   Zatravn ná plocha 

SO 04   Místo pro ukládání komunálního odpadu 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU  
FACILITIES OF SPORTS COMPLEX  

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Daniel Mach  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ  

BRNO 2018  
 

  



Obsah 

 

1. B Popis území stavby .......................................................................................................... 7 

2. B Celkový popis stavby ...................................................................................................... 9 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ........................................ 9 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení ............................................................ 9 

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby ........................................................... 10 

2.4 Bezbariérové užívání stavby ...................................................................................... 10 

2.5 Bezpečnost p i užívání stavby ................................................................................... 11 

2.6 Základní charakteristika objektů ............................................................................... 11 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení ............................ 13 

2.8 Požárn  bezpečnostní ešení ...................................................................................... 14 

2.9 Zásady hospoda ení s energiemi ................................................................................ 14 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí ... 14 

2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí .................................... 14 

3. B P ipojení na technickou infrastrukturu .......................................................................... 15 

4. B Dopravní ešení ............................................................................................................. 15 

5. B ešení vegetace a souvisejících terénních úprav .......................................................... 16 

6. B Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana ................................................. 16 

7. B Ochrana obyvatelstva .................................................................................................... 17 

8. B Zásady organizace výstavby .......................................................................................... 17 

 



7 

 

 

1. B Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je umíst n na stavební parcele číslo 3701/1 o celkové vým e ř 590 m
2
, v k. ú. 

m sto Žďár. P ístup na pozemek je z ulice Neumannova po místní pozemní 

komunikaci. Pozemek je situován na rovinatém terénu, který se svahuje na sever.  
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Hladina podzemní vody 

nebyla v úrovní základové půdy zjišt na. Informace o základové půd  a radonovém 

riziku jsou zjišt ny z informačního portálu geoportal.gov.cz 

 

c) stávající ochranná a bezpečností pásma 

Na dotčeném pozemku se nachází ochranná pásma silnice I. t ídy, ochranné pásmo 

silového vedení VVN, ochranné pásmo sd lovacího vedení. Severní část pozemku 

spadá do území zvláštní povodn  pod vodním dílem. Tyto ochranná a bezpečnostní 

pásma nijak nezasahují do výstavby zázemí pro sportovní areál. 
 

d) poloho vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčený pozemek neleží v poddolovaném ani záplavovém území. Pouze severní část 

pozemku leží v území zvláštní povodn  pod vodním dílem. Toto území nijak 

nenarušuje výstavbu objektu. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba zázemí nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na životní 

prost edí. Dešťová voda ze st ech bude odvedena do jednotné kanalizace. Splašková 

voda bude odvedena kanalizační p ípojkou do kanalizačního ádu. Sm sný odpad bude 

skladován v míst  určeném pro komunální odpad na pozemku a pravideln  odvážen 

p íslušnými službami. 
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f) požadavky na sanace, demolice, kácení d evin 

V souvislosti s výstavbou nebudou provedeny žádné bourací práce. Plánovaný objekt 

je novostavbou na dosud nevyužívaném pozemku. Na pozemku se nachází nízké 

k oviny, které však nepodléhají žádným ochranným p edpisům a budou pro účel 

stavby vykáceny. Po ukončení stavebních prací na pozemku bude provedena výstavby 

nové zelen  na ešeném pozemku. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
V dokumentaci není ešeno. 
 

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

technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno p ipojením se na silnici I. t ídy 

na ulici Neumannova. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými 

p ípojkami navazujícími na stávající sít . 

Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Budou provedeny p ípojky vodovodu, 

elektro NN, sd lovací kabely a p ípojka STL plynovodu. Pro účely parkování je 

navrženo venkovní parkovišt . 
 

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

Stavební ízení     02/2018 

P edpokládané zahájení stavby   06/2018 

Termín dokončení     06/2020 

Záv rečná kontrolní prohlídka   07/2020 

 

Projektová práce, inženýrská činnost     800.000,- 

Stavební práce       23.812.000,- 

Technický dozor investora      200.000,- 

Výb rová ízení       100.000,- 

Statický posudek, mykologický průzkum    300.000,- 

 

CELKEM        25.212.000,- 

 

Náklady na stavbu se pohybují kolem 25 mil. Kč. 
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Stavbou nevzniknou související ani podmiňující investice. Pozemek staveništ  nebyl 

doposud využíván. Pozemek vyžaduje p ed zahájením stavebních prací vykácení 

k ovin. Zemina z výkopu základových konstrukcí bude odvezena na skládku zeminy. 

2. B Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace eší novostavbu částečn  podsklepeného trojpodlažního zázemí 

sportovního areálu. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí hotelu, posilovna, 

wellness se saunou a šatny se sprchami. Hlavní vstupy do objektu se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. První nadzemní podlaží je venkovní chodbou rozd leno na dv  části. 

V severní části se nachází recepce, ve ejné WC, šatny pro sportovce se sprchami, šatna pro 

rozhodčí se sprchou, schodišt  do prvního podzemního podlaží a zázemím pro zam stnance. 

V jižní části prvního nadzemního podlaží je bufet se zázemím pro zam stnance, restaurace 

s kuchyní a skladem, schodišt  do druhého nadzemního patra a terasa k restauraci. Ve druhém 

nadzemním podlaží je situován byt pro správce s obývacím pokojem, kuchyní, pokojem, 

pokojem s šatnou, lodžií, koupelnou a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je také 

administrativní část objektu. Nachází se v ní zasedací místnost, kancelá e, terasa a WC. 

Objekt je zast ešen plochou st echou. 

 

Zázemí sportovního areálu nabídne zhruba Ř pracovních míst. 

 

Restaurace – 25 hostů 

Šatny 1NP – 60 hostů 

Wellness a posilovna – 40 hostů 

Obytná jednotka – 4 obyvatelé 

Administrativní část – 10 lidí 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Pozemek je v územním plánu m sta Žďár nad Sázavou veden jako plocha pro 

výstavbu t lovýchovného a sportovního za ízení. ešené parcela se nachází 

v rozsáhlém chrán ném území. ešené území neleží v záplavovém území, ale jeho 
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severní část pat í do území zvláštní povodn  pod vodním dílem. Způsob využití území 

je v souladu s územn  plánovací dokumentací. Novostavba zázemí sportovního areálu 

s p íslušnými parkovacími plochami je situována v zastav ném území m sta a 

navazuje na zástavbu obytných a administrativních domů. 
 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálového a barevného 
ešení 

Budova má pravidelný tvar, který vychází z tvaru pozemku. Tvar budovy vhodn  

využívá orientaci vůči sv tovým stranám. Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány 

sm rem k hlavní p íjezdové komunikaci. Objekt má dv  nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. Zast ešení je navrženo plochou jednoplášťovou st echou. Nad druhým 

nadzemním podlažím je st ešní plášť tvo en asfaltovými pásy. Nad prvním 

nadzemním podlažím je vegetační st echa spojená s terasou, kde horní plášť st echy 

tvo í keramická dlažba na rektifikačních terčích. Fasáda je odspodu tvo ena soklem 

z marmolitu šedé barvy. Nad soklem je zateplená fasáda tvo ena p evážn  silikonovou 

bílou barvou. Část fasády je tvo ena silikonovou hn dou barvou. 

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Budova, jejíž chod zajišťuje zhruba Ř zam stnanců, nabízí služby maximáln  140 hostům. 

Stavba má jedno podzemní podlaží a dv  nadzemní podlaží. Je člen na tak, aby byla část pro 

sportovce odd lena od části pro ve ejné stravování, ubytování a administrace. Hlavní vstup 

pro sportovce je situován v podchodu z jižní strany. Hlavní vstup pro ve ejnost je situován 

také z podchodu ze strany severní. Vstup pro zam stnance je situován na východní stran  

budovy a je samostatn  odd lený.  

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jižní část prvního nadzemního podlaží Ěrestauraceě určena pro ve ejnost je navržena jako 

bezbariérová. Z vn jší p ístupné místnosti se sociálními za ízeními jsou také navrženy jako 

bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zbytek stavby není navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jelikož je 

tato část stavby v nována p evážn  sportovcům. 

 

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy celkem 

čty i. Bezbariérová část stavby je navržena v souladu s požadavky vyhl. 3řŘ/200ř Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby p i jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nep ijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, nap . uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem a vloupáním. B hem 

užívání stavby budou dodrženy veškeré p íslušné legislativní p edpisy. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební ešení 
Novostavba zázemí je nav ena jako trojpodlažní. Nosný systém tvo í nosné st ny ze 

ztraceného bedn ní v podzemním podlaží, keramické nosné st ny v nadzemních 

podlažích, železobetonové sloupy, které spolu s železobetonovými trámy podepírají 

stropní panely spiroll. Objekt je částečn  založen na základových pasech a také na 

základových patkách pod železobetonovými sloupy. V objektu jsou navržena dv  

monolitická železobetonová schodišt .  
 

b) konstrukční a materiálové ešení 
Základy 

Pod železobetonovými sloupy jsou navrženy monolitické železobetonové patky 

z betonu C 25/30 oceli B500B. Pod nosnými st nami jsou navrženy monolitické 

základové pasy z betonu C 12/15.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v podzemním podlaží je navrženo ze ztraceného bedn ní tl. 

400 mm vylité betonem C 20/25. Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlažích je 

navrženo z broušených keramických bloků Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 

mm. Vnit ní nosné zdivo je v celém objektu navrženo z broušených keramických 

bloků Porotherm 30 Profi Dryfix tl. 300 mm. Železobetonové sloupy půdorysného 

rozm ru 300x300 mm jsou navrženy z betonu C 25/30, oceli B500B – vyztužení určí 

statik.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce tvo í ve všech podlažích stopní panely Spiroll tl. 250 mm uložené 

na obvodových st nách nebo na železobetonových průvlacích o rozm ru 250x300 

mm, beton C 25/30, Ocel B500B – vyztužení určí statik. Stropní konstrukce budou mít 

v podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží snížený sádrokartonový podhled 
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zav šený na panelu, ve kterém budou umíst ny rozvody vody a kanalizace, elekt iny a 

v podzemním podlaží také vzduchotechniky. 
 

Schodišt  

Schodišt  uvnit  budovy je monolitické železobetonové, vetknuté do nosných st n. 

Schodišt  slouží jako evakuační v p ípad  vzniku požáru. 
 

St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je nad druhým nadzemním podlažím ešena jako plochá, 

jednoplášťová s horním povrchem z asfaltových pásů. Nad prvním nadzemním 

podlažím je st ešní konstrukce ešena jako plochá, jednoplášťová s horním povrchem 

vegetačním. Vedle vegetační st echy je terasa ešená s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby uložené na rektifikačních terčích. Nosnou konstrukci v celém objektu tvo í 

stropní panely Spiroll. Spád st echy je zajišt n pomocí lité cementové p ny Poriment. 

Odvodn ní st echy je ešeno dovnit  objektu st ešními vtoky. Systém st ešních vtoků 

je dopln n o systém bezpečnostních p epadů umíst ných v atice st echy. Parozábrana 

je navržena z asfaltových pásů. 
 

Zateplovací systém 

Horní stavby je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného 

polystyrenu EPS 100F tl. 150 mm. Expandovaný polystyren je použit i na zateplení 

st ešní konstrukce v tl. 220 mm – konkrétn  EPS 150S. Na spodní stavbu a sokl bude 

použit Perimetr tl. 150 mm. Zateplení podlah a jako izolace proti kročejovému hluku 

bude použit expandovaný polystyren EPS 150S. 
 

Hydroizolace 

Spodní stavba bude izolována hydroizolací proti zemní vlhkosti z modifikovaných 

asfaltových pásů a pásy budou vytaženy min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Hlavní hydroizolaci st echy a parozábranu tvo í také modifikované asfaltové pásy. 
 

P íčky a d lící konstrukce 

P íčky jsou v celém objektu navrženy z broušených keramických bloků Porotherm 14 

Profi Dryfix tl. 140 mm. V místnostech se sociálním za ízením jsou navrženy také 

p edst ny z autoklávového pórobetonu YTONG tl. 150mm. Pro odd lní kabin 

sloužících k p evlíkání, nebo k odd lení jednotlivých sociálních za ízení jsou navrženy 

sanitární p íčky odsazené od podlahy 150 mm výšky 2150 mm. Sprchové p íčky, 

vyzd né do výšky 2 300 mm nad podlahu, jsou navrženy z broušených keramických 
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bloků Porotherm Ř Profi Dryfix tl. Ř0 mm. Rozvody vzduchotechniky a instalací 

budou v podzemním a v prvním nadzemním podlaží umíst ny v sádrokartonových 

podhledech Knauf, zav šených 500 mm pod stropním panelem. 
 

Podlahy a obklady 

Roznášecí vrstva podlah je navržena z anhydritového pot ru CA C25 – F5. Nášlapná 

vrstva podlah vstupních částí, wellness, restaurace, chodeb atd. je z keramické dlažby. 

Dále je v objektu navržena nášlapná vrstva z gumy nebo z PVC. 

Výpis nášlapných vrstev a popis jednotlivých skladeb v místnostech je ešen 

v projektové dokumentaci. 
 

Okna a dve e 

Okenní rámy jsou navrženy z d evohliníkových profilů s izolačním trojsklem. 

V podzemním podlaží jsou u oken navrženy sklepní sv tlíky. Dve e ve vnit ních 

prostorech jsou navrženy d ev né v obložkových zárubních. Protipožární d ev né 

dve e jsou navrženy v zárubních ocelových. Venkovní dve e jsou navrženy hliníkové. 

V místnostech, kde není dosaženo p irozeného v trání a také zde není 

vzduchotechnika, je na dve ích navržena m ížka pro odv trání místnosti. N které 

vnit ní dve e jsou navržena se sklem viz výpis výplní otvorů. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Základy stavby jsou navrženy v nezámrzné hloubce. Navrhované konstrukce stavby 

odpovídají požadavkům stanovených v §ř vyhlášky 26Ř/200ř Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou 

provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu plánované životnosti 

stavby vyhov ly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nep íznivým 

vlivům prost edí. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

a) technická ešení 
V technické místnosti jsou navrženy plynové kotle na vytáp ní objektu a pro oh ev 

teplé vody, zásobníky na teplou vodu. Ve strojovn  vzduchotechniky jsou navržené 

dv  vzduchotechnické jednotky pro nucené v trání podzemního podlaží. 
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b) výčet technických a technologických za ízení 
V podzemním podlaží je navrženo nucené v trání vzduchotechnickými jednotkami. 

V technické místnosti se nachází stacionární plynové kotle a zásobníky na teplou 

vodu. 

2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

Viz p íloha D 1.3 Požárn  bezpečnostní ešení. 

2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Je ešeno v samostatné dokumentaci. Viz výpočet součinitele prostupu tepla a 

energetický štítek obálky budovy. 
 

b) energetická náročnost stavby 

Kategorie B, blíže viz Stavební fyzika – energetický štítek obálky budovy 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V projektu není navrženo. 
 

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

Místnosti v podzemním podlaží jsou odv trávány nuceným v tráním pomocí VZT jednotek 

umíst ných ve strojovn . Ostatní místnosti jsou p irozen  v trány. V místnostech bez oken 

jsou navrženy dve e s otvorem pro proud ní vzduchu. Všechny hygienické požadavky 

Ěv trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpadůě jsou dodrženy. Denní osv tlení a 

proslun ní je navrženo prosklenými plochami výplní otvorů. Um lé osv tlení bude zajišt no 

jednotlivými svítidly dle výb ru stavebníka a projektu elektroinstalace. 

2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
Navržena hydroizolace z asfaltového pásu + ízené v trání prostoru. Splňuje nejvyšší 

požadavky. 
 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Ochrana není ešena – nep edpokládá se výskyt bludných proudů. 



15 

 

 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Ochrana není ešena – nep edpokládá se namáhání technickou seizmicitou. 
 

d) ochrana p ed hlukem 

V objektu jsou dodrženy požadavky normy ČSN 730532:2010 na ochranu p ed 

hlukem. V návaznosti na umíst ní stavby není pot eba ešit ochranu vnit ních prostor 

objektu p ed zdroji vn jšího hluku. Podrobn jší ešení vnit ních konstrukcí z hlediska 

akustiky viz p íloha Stavební fyzika. 
 

e) protipovodňová opat ení 
Stavba se nenachází v záplavovém území a území zvláštní povodn  pod vodním dílem 

nijak nezasahuje do objektu. 

3. B P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojení místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými p ípojkami 

navazujícími na stávající sít . Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Budou 

provedeny p ípojky vodovodu, elektro NN a p ípojka STL plynovodu. Poloha 

p ipojovacích míst, revizních šachet, vodom rné šachty, sk íní HUP a RS je z ejmá z 

výkresu koordinační situace, který je součástí výkresové části projektové 

dokumentace. 

 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

P ipojovací rozm ry a požadavky jsou popsány ve výkresové části zejména 

v koordinační situaci. 

4. B Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení 

Z komunikace bude zhotoven p íjezd k zázemí sportovního areálu na parkovišt . 

Všechny plochy komunikací jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ze stávající komunikace na ulici Neumannova bude zhotoven sjezd viz projektová 

dokumentace. 

 

c) doprava v klidu 

Vedle objektu je navrženo parkovišt  opat ené povrchem ze zámkové dlažby. 

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 

celkem čty i. Dále je navrženo osm parkovacích míst pro zam stnance zázemí a 

zhruba 70 parkovacích míst pro sportovce a návšt vníky zázemí. Na parkovišti jsou 

také navržena čty i parkovací místa pro autobusy. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

P ší a cyklistické stezky v okolí nebudou stavbou dotčeny. 

5. B ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

P ed provád ním výkopů bude odstran na ornice v pot ebném rozsahu a bude 

odvezena na skládku zeminy. Zemina z výkopů bude také odvezena na skládku 

zeminy. Po dokončení stavebních prací bude část ornice použita na terénní úpravy. 
 

b) použité vegetační prvky 

zatravn ní ploch, výsadba ke ů, stromků a stromů 

 

c) biotechnická opat ení 
Žádné biotechnické opat ení není pot eba. 

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

 

a) vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem nijak negativn  neovlivní životní prost edí v okolí. 
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b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA, 
Zjišťovací ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpisů 

Podle jiných právních p edpisů nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

7. B Ochrana obyvatelstva 

 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

P i výstavb  objektu bude zamezeno pohybu nepovolaných osob v prostoru staveništ  

oplocením a zábranami s označením. Stavba je navržena a bude provedena takovým 

způsobem, aby její užívání bylo pro pohyb osob bezpečné. 

8. B Zásady organizace výstavby 

 

a) pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Staveništ  bude zajišt no dodávkou elektrické energie a vody napojením na 

technickou infrastrukturu. Pot eby energií stanoví dodavatel stavby. Stavební materiál 

bude nutné dopravovat na stavbu postupn . 

 

b) odvodnění staveniště 

Na staveništi budou z ízeny dočasné zpevn né plochy z betonových panelů, 

spádovaných sm rem od objektu. Odvodn ní vsakováním na pozemku investora. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništní doprava bude napojena sjezdem ze stávající komunikace v ulici 

Neumannova. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškerý provoz zajišt ný s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora tak, 

aby nebyl omezen provoz na ve ejných komunikacích a nebyla narušena práva t etích 

osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjížd jících ze stavby musí být 

p ed najetím na ve ejnou komunikaci očišt ny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu 

znečišťování. Provoz na stavb  může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 - 21:00 

tak, aby okolí stavby nebylo zat žováno hlukem v nočních hodinách. P i realizaci je 

pot eba minimalizovat odpady na okolí staveništ  z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

apod. 

 

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

Staveništ  musí být oploceno do výšky min. 1,Ř m tak, aby byla zajišt na ochrana 

staveništ  a byl odd len prostor staveništ  od okolí. Pro ochranu okolí stavby z 

hlediska hlukových pom rů je pot eba důsledn  postupovat podle na ízení vlády ze 

dne 21. 1. 2004, kterým se m ní na ízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochran  zdraví p ed 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Skladovaný prašný materiál bude ádn  zakryt a 

p i manipulaci s ním bude, pokud možno zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné 

prašnosti. Dopravní prost edky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí 

být uzav eny. Zároveň budou p i odjezdu na ve ejnou komunikaci očišt ny. P i 

veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní p edpisy, zejména vyhl. č. 

5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na staveništích. Staveništ  se musí za ídit, uspo ádat a vybavit p ísunovými 

cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla ádn  a bezpečn  provád t. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Trvalý zábor staveništ  je vymezen vn jšími hranicemi stavebního pozemku. 

Nep edpokládá se z ízení dočasných zábor na okolních pozemcích. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady, které vzniknou p i stavb , budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o 

odpadech, jeho provád cími p edpisy a p edpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavb , odvozem do sb rných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

 

17 01 01 beton      O 

17 01 02 cihla      O 

17 02 01 d evo      O 

17 02 02 sklo       O 

17 02 03 plasty      O 

17 04 05 železo/ocel      O 

17 05 01 zemina/kameny     O 

17 0ř 04 sm sný stavební odpad   O 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou provád ny v pot ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p ípojek. Vzhledem k objemným zemním pracím se p edpokládá nutnost 

p esunu zeminy na skládku. 

 

i) ochrana životního prost edí p i výstavbě 

P i provád ní stavby se musí brát v úvahu okolní prost edí. Je nutné dodržovat 

všechny p edpisy a vyhlášky týkající se provád ní staveb a ochrany životního 

prost edí a dále p edpisy o bezpečnosti práce. V průb hu realizace budou vznikat 

b žné staveništní odpady, které budou odváženy na ízené skládky k tomu určené. 

Skladovaný prašný materiál bude ádn  zakryt a p i manipulaci s ním bude, pokud 

možno zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné prašnosti. Dopravní prost edky musí 

mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzav eny. Zároveň budou p i 

odjezdu na ve ejnou komunikaci očišt ny. Pro zam stnance bude na staveništi z ízeno 

mobilní WC. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných p edpisů 

P i veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní p edpisy, zejména na ízení 

vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích a dále na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Dále musí být dodrženy obecn  platné p edpisy, 

normy pro použití stavebních materiálů a provád ní stavebních prací a další p ípadné 

dohodnuté podmínky ve smlouv  o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k 

ohrožení práv a majetku, a práce byly provád ny účeln  a hospodárn . P i manipulaci 

se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled proškolené osoby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveništ  a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 

bezbariérové užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opat ení 
P i zásobování staveništ  bude respektován provoz ve ejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravn  inženýrská opat ení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.) 
Dokumentace ne eší. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Stavební ízení     02/2018 

P edpokládané zahájení stavby   06/2018 

Termín dokončení     06/2020 

Záv rečná kontrolní prohlídka   07/2020 

 

Doba výstavby se p edpokládá v trvání 2ř m síců po započetí stavby. 
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Postup výstavby: 

 vytyčení stavby, výkopové práce 

 p ípojky inženýrských sítí 

 základové konstrukce 

 hrubá stavba – nosné konstrukce 

 hrubá stavby – ostatní konstrukce 

 kompletace vnit ních rozvodů 

 montážní a dokončovací stavební práce, úpravy povrchů 

 okolní zpevn né plochy, parkovišt , vegetační úpravy 

 kompletace stavby 
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1 D Dokumentace stavebního objektu 

1.1 Architektonicko-stavební ešení 

 

a) Technická zpráva  
 

1.1.1 Účel objektu 

Projektová dokumentace eší novostavbu částečn  podsklepeného trojpodlažního zázemí 

sportovního areálu. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí hotelu, posilovna, 

wellness se saunou a šatny se sprchami. Hlavní vstupy do objektu se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. První nadzemní podlaží je venkovní chodbou rozd leno na dv  části. 

V severní části se nachází recepce, ve ejné WC, šatny pro sportovce se sprchami, šatna pro 

rozhodčí se sprchou, schodišt  do prvního podzemního podlaží a zázemím pro zam stnance. 

V jižní části prvního nadzemního podlaží je bufet se zázemím pro zam stnance, restaurace 

s kuchyní a skladem, schodišt  do druhého nadzemního patra a terasa k restauraci. Ve druhém 

nadzemním podlaží je situován byt pro správce s obývacím pokojem, kuchyní, pokojem, 

pokojem s šatnou, lodžií, koupelnou a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je také 

administrativní část objektu. Nachází se v ní zasedací místnost, kancelá e, terasa a WC. 

Objekt je zast ešen plochou st echou. 

1.1.2 Zastavěná plocha 

Zastav ná plocha objektu Ěbez zpevn ných plochě je 74ř,65 m2
. 

1.1.3 Obestavěný prostor 

Obestav ný prostor objektu je 4 858,7 m
3
. 

1.1.4 Architektonické a dispoziční ešení 

Budova, jejíž chod zajišťuje zhruba Ř zam stnanc , nabízí služby maximáln  140 host m. 

Stavba má jedno podzemní podlaží a dv  nadzemní podlaží. Je člen na tak, aby byla část pro 

sportovce odd lena od části pro ve ejné stravování, ubytování a administrace. Hlavní vstup 

pro sportovce je situován v podchodu z jižní strany. Hlavní vstup pro ve ejnost je situován 
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také z podchodu ze strany severní. Vstup pro zam stnance je situován na východní stran  

budovy a je samostatn  odd lený.  

Dispoziční ešení 1NP 

První nadzemní podlaží je venkovním podchodem rozd leno na dv  části. Severní část 

prvního nadzemního podlaží je určena p evážn  pro sportovce. V této části objektu najdeme 

recepci se schodišt m, které vede do podzemního podlaží, čty i prostorné šatny se 

samostatnými sprchami se sociálním za ízením, šatna pro rozhodčí se sprchou a sociálním 

za ízením, úklidovou místnost a z vn jší dostupné ve ejné WC. V jižní části prvního 

nadzemního podlaží, určené pro ve ejnost a pro zam stnance restaurace, najdeme restauraci s 

kuchyní a terasou, bufet, zázemí pro zam stnance, sklad, ve ejné wc a schodišt , které vede 

do druhého nadzemního podlaží. 
 

Dispoziční ešení 2NP 

Schodišt m z jižní částí prvního nadzemního podlaží se dostaneme do chodby ve druhém 

nadzemním podlaží. Z chodby se dostaneme do bytu, který je určený pro pobyt správce 

budovy. V byt  najdeme samostatné wc, koupelnu, prostorný obývací pokoj s kuchyňským 

koutem a jídelním stolem, ložnici s prostornou šatnou a samostatnou ložnici. Ze samostatné 

ložnice a z obývacího pokoje se m žeme dostat na lodžii. Z chodby ve druhém nadzemním 

podlaží se m žeme dostat také do administrativní části objektu. Zde se nachází ve ejné wc, 

sklad, úklidová místnost, dv  propojené kancelá e, jedna kancelá  s kuchyňským koutem a 

zasedací místnost s vstupem na prostornou terasu. 

 

Dispoziční ešení 1PP 

Budova je částečn  podsklepena. Do podzemního podlaží se dostaneme schodišt m ze severní 

části prvního nadzemního podlaží. Najdeme zde technické zázemí budovy, posilovnu se 

skladem a zázemím pro trenéra, šatny se sprchami a sociálním za ízením, wellness, masáže a 

suchou saunu. 

1.1.5 ešení užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

eší pouze jižní část prvního nadzemního podlaží 
 

Komunikace pro chodce 

- minimální ší ka 1 500 mm 

- podélný sklon max 1:12, p íčný sklon max. 1:50 
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- um lá vodící linie je navržena ze strukturované dlažby v pochozí ploše ší ky 

400mm 

- minimální ší ka parkovacího stání je 3,5 m 

- výškový rozdíl obrubníku v míst  p echodu je 20 mm 

- p irozenou vodící linii tvo í st ny objektu a obrubníky 

 

Komunikační prostory v budovách 

- nášlapná vrstva pochozích ploch součinitel smykového t ení je 0,7, v p ípad  

mokré pochozí plochy 0,6 

- ovládací prvky ve výšce 600 - 1200 mm nad úrovní podlahy a ve vzdálenosti 

nejmén  500 mm od pevné p ekážky  

- min. ší ka chodby je 2000 mm 

 

Dve e 

- sv tlá ší ka dve í min. 800 mm 

- otvíravá dve ní k ídla ve výši Ř00 - ř00 mm musí být opat ena 

- vodorovnými madly p es celou ší ku dve ního k ídla, umíst nými na stran  opačné 

než jsou záv sy 

- dve e smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chrán ny proti 

mechanickému poškození vozíkem 

- prosklené dve e, jejichž zasklení zasahuje níže, než Ř00 mm nad podlahu musí být 

ve výšce Ř00 – 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm kontrastn  

označeny oproti pozadí výrazným pruhem ší ky 50 mm 

- zámek dve í je ř00 mm nad podlahou, klika 1100 mm. 

 

Kabiny WC 

- p dorysné rozm ry 1Ř00 x 2150 mm 

- ší ka vstupních dve í je Ř00 mm 

- dve e se otevírají sm rem ven a jsou opat eny z vnit ní strany madlem ve výšce 

800 mm 

- horní hrana umyvadla ve výšce Ř00 mm, vedle umyvadla musí být alespoň jedno 

svislé madlo délky minimáln  500 mm 

- spodní hrana pevného zrcadla ve výši ř00 mm nad podlahou  

- horní hrana záchodové mísy 460 mm nad podlahou 

- po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 

mm a ve výši Ř00 mm nad podlahou 
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- u záchodové mísy s p ístupem jen z jedné strany musí být madlo na stran  p ístupu 

sklopné a záchodovou mísu musí p esahovat o 100 mm, 

- madlo na opačné stran  záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí 

p esahovat o 200 mm 

- mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční st ny. 

1.1.6 Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým zp sobem, aby p i jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nep ijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, nap . uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem a vloupáním. B hem 

užívání stavby budou dodrženy veškeré p íslušné legislativní p edpisy. 

1.1.7 Ochrana zdraví a pracovní prost edí 

P i veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní p edpisy, zejména vyhl. č. 5ř1/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích a další platné normy pro provád ní staveb. Dále musí být dodrženy obecn  platné 

p edpisy, normy pro použití stavebních materiál  a provád ní stavebních prací a další 

p ípadné dohodnuté podmínky ve smlouv  o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k 

ohrožení práv a majetku, a práce byly provád ny účeln  a hospodárn . P i manipulaci se stroji 

a vozidly zajistí dodavatel dohled proškolené osoby. 

 

b) Výkresová část 
viz p íloha projektu – seznam výkres  

 

c) Dokumenty podrobností 
viz p ílohy projektu – seznam výkres  

1.2 Stavebně konstrukční ešení 

 

a) Technická zpráva  
 

1.2.1 Základy 

Základové pom ry 

Objekt je zat íd n do druhé geotechnice kategorie. Základová p da je hlína št rkovitá, pevná. 

Hladina podzemní vody nebyla zjišt na. V dané lokalit  nebyly provedeny sondy. Proto bude 
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provedena kopaná sonda do hloubky 6,5 m pod upravený terén. Po provedení sondy a výkop  

pro základy budou zjišt ny skutečné základové pom ry. Pokud se budou skutečné základové 

pom ry lišit od p edpokládaných, budou po konzultaci s projektantem provedeny zm ny 

konstrukce základ . 
 

Výkopové práce 

P ed začátkem výkopových prací bude sejmuta ornice v tl. 200 mm v ploše nezbytn  nutné 

pro výstavbu objektu. Ornice bude uložena na pozemku investora a po dokončení výstavby 

použita k terénním úpravám. Dále budou vytyčeny inženýrské sít . P ed zahájením stavby 

musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborn  zp sobilými osobami. 

Výsledky vytyčení musí být ov eny ú edn  oprávn ným zem m ičským inženýrem. Od této 

úrovn  budou provedeny výkopy podzemní části stavby a pro základové patky a pasy pomocí 

b žných strojních mechanism . Začišt ní základové spáry bude provedeno ručn , t sn  p ed 

betonáží základových pas  z d vodu zamezení promočení základové spáry. 
 

Konstrukce základ  

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C 12/15, které jsou 

umíst ny pod obvodovými zdmi a železobetonových dvoustupňových patkách z betonu C 

25/30, oceli B500B. Základovou spáru musí p evzít projektant nebo pov ený geolog. 

Základovou spáru bude nutno chránit proti promrzání a rozb ídání. Do základové spáry bude 

uložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm. P ed zalitím základové konstrukce budou umíst ny 

všechny prostupující sít  TZB v odpovídajících chráničkách. Následn  bude provedena 

kontrola odkrytých konstrukcí a bude proveden zásyp p vodní zeminou hutn ný na 0,1 MPa 

po vrstvách max. 100 mm. Na zásyp bude provedena vrstva podkladního betonu v tloušťce 

150 mm vyztuženého kari sítí Řx150x150 mm. Stykování kari sítí bude provedeno v obou 

sm rech p esahem min. 300 mm. Po provedení ŽB desky je pot eba beton ošet ovat po dobu 

min. 5 dn . Beton musí být po dobu ošet ování ve vlhkém stavu, aby se nenarušil proces 

hydratace. Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu bude navržen 

modifikovaný asfaltový pás Ěnap . GLůSTEK 40 Special Mineralě. P ed položením 

hydroizolace budou vyspraveny trhliny v podkladním betonu. Navržená hydroizolace z 

t žkých asfaltových pás  bude lepena na penetrovaný podkladní beton. Hydroizolace bude 

položena dle technologického postupu výrobce a v souladu s ČSN 73 0600 – Ochrana staveb 

proti vod . Veškeré prostupy instalačních vedení budou ut sn ny, aby nedošlo k proniknutí 

vlhkosti do vrchní stavby. 
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1.2.2 Komunikace 

P ístup k objektu bude zajišt n z jižní strany objektu z ulice Neumannova pro p ší i pro 

automobily. Komunikace budou zhotoveny ze zámkové dlažby. 

1.2.3 Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v podzemním podlaží je navrženo ze ztraceného bedn ní tl. 400 mm 

vylité betonem C 20/25. Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlažích je navrženo 

z broušených keramických blok  Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 mm. Vnit ní nosné 

zdivo je v celém objektu navrženo z broušených keramických blok  Porotherm 30 Profi 

Dryfix tl. 300 mm. Železobetonové sloupy p dorysného rozm ru 300x300 mm jsou navrženy 

z betonu C 25/30, oceli B500B – vyztužení určí statik.  
 

Nenosné konstrukce 

P íčky jsou v celém objektu navrženy z broušených keramických blok  Porotherm 14 Profi 

Dryfix tl. 140 mm. V místnostech se sociálním za ízením jsou navrženy také p edst ny 

z autoklávového pórobetonu YTONG tl. 150mm. Pro odd lní kabin sloužících k p evlíkání, 

nebo k odd lení jednotlivých sociálních za ízení jsou navrženy sanitární p íčky odsazené od 

podlahy 150 mm výšky 2150 mm. Sprchové p íčky, vyzd né do výšky 2 300 mm nad 

podlahu, jsou navrženy z broušených keramických blok  Porotherm Ř Profi Dryfix tl. Ř0 mm.  
 

Komín 

Na kotel umíst ný v technické místnosti bude navazovat komínové t leso. Navržen je 

nerezový komín Schiedel ůbsolut, založený na vlastním základu. 

1.2.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce tvo í ve všech podlažích stopní panely Spiroll tl. 250 mm uložené na 

obvodových st nách nebo na železobetonových pr vlacích o rozm ru 250x300 mm, beton C 

25/30, Ocel B500B – vyztužení určí statik. Stropní konstrukce budou mít v podzemním 

podlaží a v prvním nadzemním podlaží snížený sádrokartonový podhled zav šený na panelu, 

ve kterém budou umíst ny rozvody vody a kanalizace, elekt iny a v podzemním podlaží také 

vzduchotechniky. 
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1.2.5 St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je nad druhým nadzemním podlažím ešena jako plochá, jednoplášťová 

s horním povrchem z asfaltových pás . Nad prvním nadzemním podlažím je st ešní 

konstrukce ešena jako plochá, jednoplášťová s horním povrchem vegetačním. Vedle 

vegetační st echy je terasa ešená s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby uložené na 

rektifikačních terčích. Nosnou konstrukci v celém objektu tvo í stropní panely Spiroll. Spád 

st echy je zajišt n pomocí lité cementové p ny Poriment tl. 50-1ř0 mm. Tepeln  izolační 

vrstvu tvo í expandovaný polystyren EPS 150S tl. 100 a 120 mm. Odvodn ní st echy je 

ešeno dovnit  objektu st ešními vtoky. Systém st ešních vtok  je dopln n o systém 

bezpečnostních p epad  umíst ných v atice st echy. Parozábrana je navržena z asfaltových 

modifikovaných pás . 

1.2.6 Schodiště 

Ob  schodišt  v objektu jsou navržena jako dvojramenná železobetonová desková. Nosnou 

funkci zajišťuje deska tloušťky 200 mm, která je vetknuta do nosné st ny schodišt . 

Schodišťová deska bude provedena z betonu C25/30 a oceli B500B. Nosná deska schodišt  

bude od nosných st n po obvod  dilatována akustickou izolací. Na schodišt  bude osazeno 

madlo ve výšce 1 m nad podlahou. Výstupní ramena schodišt  jsou osazena do kapsy 

vytvo ené v panelu spiroll. 

1.2.7 Podlahy 

Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva, která zamezí provlhnutí tepelné izolace 

p i lití podkladní vrstvy pro vrstvu nášlapnou. V místnostech, kde je p edpokládán mokrý 

provoz, budou v podlahových konstrukcích opat eny podkladní betony hydroizolační st rkou 

vytaženou 300 mm na st ny. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou uvedeny v legend  

místností a následn  ve skladbách v ezech. Jako podkladní vrstva pro vrstvu nášlapnou je 

navržen anhydritový pot r. Všechny podlahy v objektu jsou navrženy jako t žké plovoucí, 

proto je nutné je dilatovat od svislých konstrukcí izolačními pásky. Povrchy podlah budou 

ukončeny keramickým soklem výšky 100 mm nebo PVC lištou. 
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1.2.8 Podhledy 

V podzemním a prvním nadzemním podlaží budou provedeny zav šené sádrokartonové 

podhledy systémového ešení KNůUF. Podhledy budou provedeny z desek Knauf White tl. 

12,5 mm, v místnostech s vyšší vlhkostí budou použity desky Knauf Green tl. 12,5 mm. P i 

provád ní podhled  musí být dodrženy technické a technologické podklady od výrobce a 

technické normy. 

1.2.9 Obklady 

Ve všech koupelnách a WC budou provedeny keramické obklady dle výb ru investora. Výška 

obklad  je navržena 2 200 mm. Za kuchyňskými linkami bude proveden obklad v úrovni 

1500 mm nad podlahou. V kuchyni restaurace jsou navrženy keramické obklady do výšky 

1500 mm nad podlahu. Obklady budou opat eny okrajovými a rohovými lištami. Mezi 

obkladem a podlahou bude provedeno zasilikonování. 

1.2.10  Omítky a fasáda 

Zdivo bude z vnit ní strany omítnuto t ívrstvou omítkou Cemix. Nejprve bude proveden 

cementový post ik, následn  vápenocementová jádrová omítka. Na jádrovou omítku bude 

provedena štuková omítka, nebo keramický obklad. Cementový post ik bude nanesen strojn . 

Jádrová a štuková omítka ručn  pomocí hladítka. 

Fasádu tvo í silikonová tenkovrstvá pastová probarvená fasádní omítka, která je aplikována 

na penetrovaný podklad, který tvo í disperzní st rka se sklotextlilní síťovinou. Sokl objektu je 

tvo en omítkou Marmolit aplikovanou na penetrovaný podklad, který tvo í disperzní st rka se 

sklotextilní síťovinou. Podrobný popis člen ní fasády viz pohledy. 

1.2.11  Izolace 

Izolace proti vlhkosti 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena z modifikovaného asfaltového pásu Ěnap . 

GLůSTEK 40 Special Mineral,ě pás bude sloužit zároveň jako izolace proti radonu. P ed 

položením asfaltového pásu se ut sní všechny trhliny a prostupy v podkladu. Pás bude 

nataven celoplošn  na nepenetrovaný podkladní beton. V míst  obvodových st n bude 

proveden zp tný spoj a pás bude vytažen na svislé st ny do výšky min. 300 mm nad upravený 

terén. Podkladní plochy pro hydroizolace a hotové hydroizolace p evezme technický dozor 

investora. V místnostech, kde je p edpokládán mokrý provoz, budou anhydritové pot ry v 
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podlahových konstrukcích penetrovány a opat eny hydroizolační st rkou vytaženou 300 mm 

na st ny. Na st ešní konstrukci je hydroizolační vrstva tvo ena SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy, který tvo í zároveň pohledovou vrstvu. Nad částí objektu, kde je navrženo 

zast ešení extenzivním vegetačním souvrstvím, je navržena parozábrana z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu a hydroizolační vrstva je navržena z SBS modifikovaných 

asfaltových pás   Hydroizolace budou provedeny dle technických podklad  a doporučení 

výrobce. Kompletn  provedenou parozábranu a hydroizolaci p evezme technický dozor 

investora. 

 

Tepelné a zvukové izolace 

Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, aby obvodové konstrukce splňovaly minimáln  

požadavky ČSN 73 0540-2. Vn jší st ny v suterénu budou zatepleny Perimetrem tloušťky 

150 mm. Na vn jší st ny v nadzemních podlažích je navrženo zateplení kontaktním 

zateplovacím systémem ĚETICSě s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 

100F v tloušťce 150 mm. V podlahách v suterénu a v podlahách v prvním nadzemním podlaží 

je navrženo zateplení izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 150S tloušťky 100 

mm.  ů v podlahách v 1NP a 2NP bude kročejová izolace z expandovaného polystyrenu EPS 

150S tl. 50 mm. Tepelná izolace st echy je tvo ena expandovaným polystyrenem Isover EPS 

150S tl. 100 a 120 mm. St ešní atika je z vnit ní strany zateplena expandovaným 

polystyrenem Isover EPS 100F tloušťky 100 mm. 

1.2.12  Výplně otvorů 

Výpln  okenních otvor  jsou navrženy z d evohliníkových profil  zasklených čirým 

izolačním trojsklem od společnosti Vekra. Okna a dve e jsou navrženy s doporučeným 

součinitelem prostupu tepla max. Uw = 1,1 W/(m
2Kě. Okna budou dodána včetn  vnit ních 

parapet  z d evot ískové desky. Jednotlivé výpln  otvor  a jejich parametry jsou uvedeny ve 

výpisu výplní okenních a dve ních otvor . Vzhled a povrchové úpravy budou p esn ji určeny 

investorem. Vnit ní dve e jsou navrženy d ev né, značky Sapeli, opat ené klikou pop . madly. 

U protipožárních dve í jsou navrženy ocelové zárubn , jinak jsou u dve í zárubn  obložkové. 

Vn jší dve e jsou navrženy hliníkové. Výpln  okenních a dve ních otvor  budou provedeny 

ze staticky vhodných profil  splňujících veškeré požadavky ČSN 73 0540-2. Výpln  budou 

vybaveny celoobvodovým kováním s funkcí mikroventilace s kovovými ovládacími prvky. 

Montáž výplní otvor  bude provedena dle montážních p edpis  výrobce. Obvodová spára 

otvoru bude vypln na polyuretanovou p nou a opat ena okenními páskami ze strany interiéru 
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i exteriéru. Okna budou vyložena do tepelné izolace fasády. P ed výrobou je nutné zam ení 

otvor  pro up esn ní výrobních rozm r  výplní. Požadované vlastnosti výrobk  budou 

doloženy atesty. Výrobky musí splňovat veškeré dotčené platné normy, nap . vodot snost, 

pr vzdušnost apod. Zámky budou bezpečnostní se systémem klíče, dle požadavku investora. 

1.2.13  Zámečnické výrobky 

Zábradlí schodišt  bude provedeno z nerezové matné oceli. Veškeré svary budou precizn  

zabroušeny. Madlo a kotvení zábradlí je navrženo také z nerezové matné oceli. Pro výlez na 

st echu je navržen st ešní žeb ík s ochranným košem. P ed výrobou zámečnických výrobk  je 

nutné zam ení pro up esn ní výrobních rozm r . 

1.2.14  Klempí ské výrobky 

Oplechování parapet , okap  a oplechování st echy bude provedeno z žárov  pozinkovaného 

ocelového plechu s povrchovou úpravou. Podrobn ji popsáno ve výpisu klempí ských 

výrobk . Veškeré klempí ské konstrukce budou provedeny včetn  pot ebného spojovacího a 

kotvícího materiálu dle ČSN 73 3610 a pot ebného dot sn ní venkovním silikonem. 

1.2.15  Nátěry a malby 

Nát ry zámečnických výrobk  budou provedeny ochranným syntetickým nát rem. Nát rový 

systém bude proveden dle ČSN EN ISO 12 ř445 pro vysokou životnost. Barevný odstín určí 

investor. Malby budou provedeny na zdivu i sádrokartonu disperzním dvojnásobným nát rem 

Primalex Plus. Klempí ské, zámečnické výrobky a prvky oken jsou navrženy v barevném 

odstínu RůL 7035. 

1.2.16  Technická za ízení budov 

Vodoinstalace 

Na pozemku investora je p ivedena p ípojka vodovodního ádu ukončená vodom rnou 

šachtou. Z této šachty bude p es základové pasy p ivedena p ípojka do technické místnosti, 

kde bude umíst na vodom rná sestava. Odtud bude proveden rozvod po objektu plastovým 

potrubím. Teplá voda bude zajišt na plynovými kondenzačními kotly a zásobníky na oh ev 

teplé vody umíst nými v technické místnosti. Všechny rozvody budou obaleny tepelnou 

izolací k tomuto účelu určenou. Studená voda bude tažena vždy pod teplou. Po dokončení 

montáže potrubí a p ed jejím zakrytím bude provedena zkouška vodot snosti. 
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Kanalizace 

Na pozemku investora je p ivedena p ípojka ve ejné kanalizace ukončená revizní šachtou. Do 

této šachty bude p ivedeno potrubí z objektu p es základovou konstrukci. Vnit ní rozvody 

jsou navrženy z plastového potrubí PP HT a vn jší z plastového potrubí PVC KG. Po 

dokončení montáže p ed zakrytím potrubí bude provedena plynot sná zkouška. 
 

Elektroinstalace 

Na hranici pozemku je umíst n elektrorozvodný a elektrom rný pilí . Odtud je navržena 

p ípojka elekt iny do objektu. Hlavní rozvad č objektu je navržen v technické místnosti. Na 

provedení kompletní elektroinstalace bude po jejím dokončení provedena revizní zpráva 

oprávn nou osobou. 
 

Rozvod plynu 

Na hranici pozemku je umíst n plynom rný pilí . Odtud je navržena p ípojka do objektu. 

Rozvod plynu bude zaveden do technické místnosti, kde budou napojeny plynové 

kondenzační kotle určené k vytáp ní a oh evu teplé vody v objektu, a do kuchyn  u 

restaurace, kde budou p ipojeny sporáky. Navrženy jsou plynové kondenzační kotle, které 

budou umíst ny v technické místnosti, kde musí být zajišt n dostatečný p ívod vzduchu 

pomocí vzduchotechniky díky ventilátoru. 
 

Vzduchotechnika 

Návrh nuceného v trání pro podzemní podlaží 1PP v objektu zázemí sportovního areálu. 

Oblast a celkový návrh je vyznačen ve studii I.1 specializace. Vzduchotechnika je navrhovaná 

v rovnotlakém režimu, tzn. celkový pr tok odvád ného vzduchu se rovná objemu vzduchu 

p ivád ného. Potrubí pro sání čerstvého vzduchu bude vyvedeno do fasády na jižní stran  

objektu. Potrubí pro odvod znehodnoceného vzduchu bude vyvedeno nad úroveň vegetační 

st echy. 
 

Strojovna vzduchotechniky se nachází v podzemním podlaží 1PP v místnosti 016 o ploše 

15,98 m
2. Ve strojovn  budou dv  za ízení pro nucené v trání, která byla navržena pro tyto 

jednotlivé úseky: 
 

a) úsek wellness 

Pro úsek wellness byla vybrána kompaktní rekuperační jednotka Topvex SC06 

s protiproudým vým níkem. Podrobné informace o za ízení jsou popsány v technickém listu 

výrobce. Pro p ívod vzduchu byly navrženy stropní ví ivé čtvercové difuzory Multivac OD-8. 
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P ívodní pr toky vzduchu t chto difuzor  se pohybují od 30 m3
/h do 300 m

3
/h. Pro odvod 

vzduchu jsou navrženy kruhové stropní difuzory Multivac CC600. Odvodní pr toky vzduchu 

t chto difuzor  jsou v rozmezí od 30 m3
/h do 220 m

3
/h. 

Pro rozvod vzduchu bylo navrženo potrubí obdélníkového pr ezu o m nících se rozm rech. 

Maximální rozm r potrubí 400 x 400 mm.  

 

b) úsek pro posilovnu 

 

Pro úsek posilovny byla vybrána kompaktní rekuperační jednotka Topvex SC03 

s protiproudým vým níkem. Podrobné informace o za ízení jsou popsány v technickém listu 

výrobce. Pro p ívod vzduchu byly navrženy stropní ví ivé čtvercové difuzory Multivac OD-8. 

P ívodní pr toky vzduchu t chto difuzor  se pohybují od 30 m3
/h do 300 m

3
/h. Pro odvod 

vzduchu jsou navrženy kruhové stropní difuzory Multivac CC600. Odvodní pr toky vzduchu 

t chto difuzor  jsou v rozmezí od 30 m3
/h do 220 m

3
/h. 

Pro rozvod vzduchu bylo navrženo potrubí obdélníkového pr ezu o m nících se rozm rech. 

Maximální rozm r potrubí 200 x 200 mm.  
 

Vytáp ní 

Objekt bude vytáp n plynovými kotly s rozvodem úst edního vytáp ní. Navržena jsou 

desková otopná t lesa Korado. Rozvod bude proveden m d ným potrubím s tepelnou izolací 

k tomuto účelu určenou. 

1.2.17  Všeobecné informace 

V pr b hu výstavby budou p ed započetím další ucelené části ov eny všechny nezbytné kóty 

a rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou p i stavb  zjišt ny, budou neprodlen  

sd leny projektantovi. Ten na základ  zjišt ných skutečností uváží p ípadné zm ny projektu. 

Na základ  zjišt ných skutečných rozm r  na stavb  dodavatel upraví rozm ry jednotlivých 

výrobk  nebo navazujících konstrukcí. Provedení všech konstrukcí bude dle p íslušných 

technologických p edpis , za použití p edepsaných materiál , doplňk  a detail . Tato 

dokumentace je dokumentací provedení stavby. Na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní 

dokumentace zhotovitele stavby. Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude spln n 

požadavek §156 zák. č. 1Ř3/2006 Sb. v plném zn ní. Dále budou dodrženy všechny 

související požadavky zákona a souvisejících vyhlášek, p edevším vyhl. č. 137/1řřŘ Sb. v 

plném zn ní, p edevším ve zm n  dle vyhl. č. 491/2006 Sb. 
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d) Výkresová část 
viz p íloha projektu – seznam výkres  

 

e) Dokumenty podrobností 
viz p ílohy projektu – seznam výkres  

1.3 Požárně bezpečnostní ešení 

Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s „požárn  

bezpečnostním ešením“, které je samostatnou částí projektu. 

1.4 Technika prost edí staveb 

Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, aby obvodové konstrukce splňovaly minimáln  

požadavky ČSN 73 0540-2. Výpočty viz tepeln  technické posouzení, které je samostatnou 

částí projektu. 

2 D Dokumentace technických a technologických za ízení 

Projektová dokumentace ne eší. 

 

 

 
V Brn  dne 2ř.12.2017    Vypracoval: Bc. Daniel Mach 
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Závěr 

 

Projekt zázemí sportovního areálu je zpracován v rozsahu daném zadáním diplomové práce a 

splňuje všechny vytyčené cíle. Je rozd len na textovou a p ílohovou část s výkresovou 

dokumentací, výpočty a dalšími materiály. P i projektování byly dodrženy veškeré platné 

zákony, vyhlášky i normy.
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Seznam použitých zkratek 
 

1PP  první podzemní podlaží 
1NP  první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží 
SDK  sádrokarton 

PD  projektová dokumentace 

č  číslo 

ČSN  česká státní norma 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzáv r plynu 

PÚ  požární úsek 

tl.  tloušťka 

VS   vodom rná sestava 

EL  p ípojková sk íň elektro 

KO  komunální odpad 

ORL  odlučovač ropných látek 

RN  retenční nádrž 

RŠ  revizní šachta 

CHR  ocelová chránička 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

MV  minerální vata 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 
PT  p vodní terén 

UT  upravený terén 

PÚ  požární úsek 

STL  st edotlaký 

NN  nízké nap tí 
VVN   velmi vysoké nap tí 
VO  ve ejné osv tlení 
O  okno 

K  klempí ské výrobky 

Z  zámečnické výrobky 

T  truhlá ské výrobky 

V  doplňkové prvky 

D  dve e 

TI  tepelná izolace 

vyhl.  vyhláška 

ŽB  železobeton 

S-JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální 
Bpv  balt po vyrovnání 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví 
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Seznam p íloh 
 

P íloha č. 1 – p ípravné a studijní práce 

 01 – SITUACE, M 1:500 

 02 – P DORYS 1PP, M 1:100 
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 05 – EZ ů-ů‘, M 1:100 

 06 – POHLEDY, M 1:100 

 VIZUALIZACE 

P íloha č. 2 – C situační výkresy 

 C.1 – SITUůČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTůH , M 1:5000 

 C.2 – CELKOVÝ SITUůČNÍ VÝKRES, M 1:500 

 C.3 – KOORDINůČNÍ SITUůČNÍ VÝKRES, M 1:500 
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 D.1.1.02 – P DORYS 1NP, M 1:50 
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 D.1.1.04 – EZ ů-ů‘, M 1:50 

 D.1.1.05 – EZ B-B‘, C-C‘, M 1:50 

 D.1.1.06 – P DORYS ST ECHY, M 1:50 

 D.1.1.07 – POHLED ZÁPůDNÍ, VÝCHODNÍ, M 1:50 

 D.1.1.08 – POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ, M 1:50 

 D.1.1.09 – DETAIL A – SOKL, M 1:5 

 D.1.1.10 – DETAIL B – ůTIKů PLOCHÉ ST ECHY, M 1:5 

 D.1.1.11 – DETAIL C – VSTUPNÍ DVE E, M 1:5 

 D.1.1.12 – DETAIL D – SKLEPNÍ SV TLÍK, M 1:5 

 D.1.1.13 – DETAIL E – NůPOJENÍ ZELENÉ ST ECHY Nů 

 OBVODOVOU ZEĎ, M 1:5 

 VÝPISY PRVK  

 VÝPIS SKLůDEB KONSTRUKCÍ 

P íloha č. 4 – D.1.2 stavebně konstrukční ešení 
 D.1.2.01 – P DORYS ZÁKLůD , M 1:50 

 D.1.2.02 – STROP NAD 1PP, M 1:50 
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 D.1.2.03 – STROP NAD 1NP, M 1:50 

 D.1.2.04 – STROP NAD 2NP, M 1:50 

 NÁVRH SCHODIŠT  

 NÁVRH ZÁKLůD  

P íloha č. 5 – D.1.3 požárně bezpečnostní ešení 
 POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ 

 D.1.3.01 – P DORYS 1PP, M 1:100 

 D.1.3.02 – P DORYS 1NP, M 1:100 

 D.1.3.03 – P DORYS 2NP, M 1:100 

 D.1.3.04 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI, M 1:500 

P íloha č. 6 – stavební fyzika 

 ZÁKLůDNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKů STůVEBNÍ FYZIKY 

P íloha č. 7 – I specializace – koncepce nuceného větrání 
 I.01 – VZDUCHOTECHNIKA 1PP, M 1:100 

 KONCEPCE NUCENÉHO V TRÁNÍ 

 TECHNICKÉ LISTY 

 

 

 

 

 

 


