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ABSTRAKT  
Cílem diplomové práce byly vypracovat návrh projektové dokumentace pro realizaci 
stavby objektu občanského vybavení a to sportovního centra. Objekt se nachází 
ve městě Prostějov, katastrální území Prostějov. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Napříč podlažími jsou umístěné prostory 
pro různá sportovní využití, technické zázemí objektu, zázemí zaměstnanců a kavárna. 
Objekt je založený na základových pasech, svislé konstrukce jsou tvořeny tvárnicemi 
ztraceného bednění a keramickými dutinovými bloky, stropní konstrukce jsou řešeny 
předpjatými stropními panely. Střecha je řešena jako jednoplášťová, plochá s extenzivní 
vegetační úpravou, ukončení střešního pláště je pomocí atiky. Projekt je navržený 
s důrazem na dispoziční a konstrukční řešení stavby s respektováním světových stran 
a územního plánu. Při zpracování jsem se snažil využít moderní stavební materiály 
a postupy a zpracovat stavbu jako fungující celek.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Diplomová práce. Objekt občanského vybavení. Sportovní centrum. Keramické 
dutinové bloky. Předpjaté stropní panely. Jednoplášťová plochá střecha s vegetační 
úpravou.  
  



 
 

 

ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis was to draw up a proposal for the project documentation 
for the realization of the construction of the civic amenities building and that of the 
sports center. The building is located in Prostějov, cadastral area Prostějov. It is a three-
storey building with one underground and two above-ground floors. Across the floors 
there are spaces for various sports uses, technical background of the building, staff 
backgrounds and a café. The object is based on the base passages, the vertical structures 
are formed by blocks of lost formwork and ceramic cavity blocks, the ceiling structures 
are solved by pre-stressed ceiling panels. The roof is designed as a single-layer, flat with 
extensive vegetation treatment, the roofing of the roof is finished by means of atics. The 
project is designed with an emphasis on the layout and constructional design of the 
building with respect to the parties and the land plan. During the processing I tried 
to use modern building materials and procedures and to process the building as 
a functioning unit.  

KEYWORDS  
Thesis. Object of civic amenities. Sports Center. Ceramic hollow blocks. Pre-tensioned 
ceiling panels. Single-skin flat roof with vegetation treatment.  
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1. ÚVOD 

 Obsahem diplomové práce je návrh objektu občanské vybavenosti ve 
městě Prostějov. Objekt je navrhován jako sportovní centrum pro veřejnost. 
 Řešený objekt se nachází v západní části města Prostějov v okolí sídlištní 
zástavby a budov pro občanskou vybavenost. Objekt je zasazen do travnatého 
rovinného terénu. Sportovní centrum poskytuje využití pro širší klientskou 
základnu a nabízí dvě squashové hřiště, posilovnu, multifunkční sál, dva typy 
saun, billiardová herna, golfový simulátor a kavárnu. Celý objekt je řešen jako 
bezbariérový. Celkově má budova 3 podlaží, jedno podzemní a dvě nadzemní, 
střecha je řešená jako plocha s vegetační úpravou. Jedná se o novostavbu, kde 
jsou použity moderní stavební materiály 
 Řešení je navrženo v souladu s platným územním plánem. Není tedy 
narušen architektonický ani urbanistický ráz okolí stavby. 
 V rámci diplomové práce je zpracován projekt sportovního centra. Dále 
byla zpracována specializace Technického zařízení budov a to vzduchotechniky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1.  Údaje o stavbě  

a)  Název stavby:   Objekt občanského vybavení 
b) Místo stavby:   Prostějov 796 04, ulice Italská  

 Katastrální území:  Prostějov [733491] 

 Parcelní číslo:   6216, 6218/3 

 Stavební úřad:   Statutární město Prostějov, odbor Stavební úřad 

 Charakter stavby:  novostavba  
 Stupeň PD:   DPS (Dokumentace pro provádění stavby) 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Jméno a příjmení:   Petr Antl 

Místo trvalého bydliště:  Grohova 18/34A, Brno-střed 602 00 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou 
činností) nebo 

-  

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 

- 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla, 

- 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Jméno a příjmení:   Petr Antl 

Místo trvalého bydliště:   Grohova 18/34A, Brno-střed 602 00 

 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace. 

- 

 

A.1.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – SPORTOVNÍ CENTRUM – 1683,53m2 

SO02 – PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ – 1451,63m2 

SO03 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA – 345,94m2 

SO04 – SADOVÁ ÚPRAVA – 2234,90m2 

 

A.1.5. Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa katastrálního území Prostějov 
Územní plán města Prostějov 
Fotodokumentace pozemku a místní prohlídka 
Podklady vedení stávajících inženýrských sítí  
Požadavky investora 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek se nachází v západní části města Prostějov v nezastavěné ploše na 
parcelách číslo 6216 a 6218/3. Pozemek je rovinný s pouze místními nerovnostmi. 
V současné době jsou pozemky vedeny jako orná půda, bude provedeno vynětí 
z půdního fondu. Objekt sportovního centra je navržen jako samostatně stojící 
novostavba, část pozemku bude využívána jako parkoviště 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 

V územním plánu města Prostějov jsou parcely navrženy pro Plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Navržená stavba je v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Pro stavbu není udělena žádná výjimka a je v souladu s územně plánovací dokumentací 
a požadavky stavebního úřadu. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V dokumentaci jsou zohledněny všechny podmínky závazných stanovisek. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Na stavbě byla provedena obhlídka terénu. Údaje o hydrogeologických poměrech a 
geologický průzkum byly převzaty z již zrealizovaných staveb v blízkosti parcel. Bylo 
zjištěno nízké radonové riziko. Z inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
na parcele se nachází zemina dle ČSN 73 1001 F3 hlína písčitá, proto je vhodné 
navržení stavby na základových pasech.  
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Na parcelách není žádná ochrana území dle jiných právních předpisů. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
V dotčeném území nezasahuje záplavové ani poddolované území a nejsou nutná žádná 
opatření. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry se v oblasti nezhoršili. 
Srážkové vody budou svedeny do vsakovacích bloků na parcele stavby. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na parcele nebudou žádné bourací práce, neboť se zde nenacházejí žádné stavby, ani 
dřeviny. Proběhne pouze skrývka ornice a její zpětné rozložení po parcele.  
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Parcely jsou vedeny jako orná půda a dojde k trvalému vynětí ze zemědělského půdního 
fondu, v rozsahu trvale zastavěné a zpevněné plochy. 
 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě, 

Ke stavbě bude zřízena parkovací plocha sloužící výhradně pro uživatele tohoto 
zařízení. Parkovací plocha bude napojena na místní obslužnou komunikaci. Dále bude 
objekt napojen na jednotnou kanalizaci, vodovod, síť elektrické energie, plynovod a síť 
sdělovacích prostředků. Stavba je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 
Sb. a ve znění dalších právních předpisů a vyhlášek. 
 

l) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Na stavbu se nevážou žádné věcné ani časové vazby, nebo investice. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, 

Stavba bude umístěna na parcelách číslo 6216 a 6218/3 v katastrálním územím 
Prostějov [733491]. Stavba v průběhu výstavby nebo zasahovat na jiné pozemky. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Vlivem stavby nevznikne žádné ochranné nebo bezpečností pásmo.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického , případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí , 

Stavba je řešena jako novostavba respektující vyhlášky a zákony s možností 
bezbariérového užívání. 
 

b) účel užívání stavby, 
Sportovní centrum má zvýšit standard relaxace a volnočasových aktivit obyvatel města 
a přilehlého okolí. Objekt je řešen jako klub poskytující množství sportovních aktivit a 
to fitness, squash, golfový simulátor, billiard, wellness, sportovní sál, kavárnu a 
potřebné zázemí pro zaměstnance.   
 

c) trvalá nebo dočasné stavba, 
Stavba je svým charakterem stavbou trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby,  

Nejsou uděleny žádné výjimky z technických požadavků na stavby. Stavba je řešena pro 
bezbariérové užívání. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Stavba respektuje územní plán města a jeho předepsané podmínky stavby. Podmínky 
byly splněny studií stavby (složka B), ke kterému bylo vydáno závazné stanovisko 
stavebního úřadu města Prostějov. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametr stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

zastavěná plocha sportovní centrum:   1683,53 m2  
zastavěná plocha plocha pro parkování:  1451,63 m2  
zpevněná plocha:     345,94 m2  
obestavěný prostor sportovního centra:  13 126 m3 

užitná plocha sportovního centra:   2647,94m2 
počet funkčních jednotek:    1 
počet zaměstnanců:     10 
maximální kapacita návštěvníků:   90/hod 
       1080/den 
počet parkovacích míst:    24 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby média a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Pro účely stavby bude třeba napojení vodovodní síť, které bude z přípojky pro stavbu, 
pokud nebude zřízena do této doby přípojka, bude voda dovážena v cisternách, dále je 
třeba elektrická energie, která bude odebírána z napojení pro stavbu, pokud nebude do 
této doby zřízena bude elektrická energie odebírána z mobilního generátoru. 
Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně z důvodu minimalizace deponie 
materiálu, veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob.  
Budova byla dle výpočtu zatřízena do třídy energetické náročnosti budov jako B-
úsporná. 
Dešťová voda bude sváděna ze zastavěné plochy sportovního centra a zpevněné plochy 
parkoviště do dešťové kanalizace a svedena do vsakovacích bloků na parcele stavby. 
Dešťová voda ze zpevněných ploch chodníku je sváděna do přilehlé zeleně na parcele 
stavby. Tzn. veškeré dešťové vody budou zachytávány na parcele stavby a nedojde tak 
ke zhoršení odtokových poměrů srážkových vod.  
Specifikace a likvidace odpadních materiálů  je provedeno dle předpisů: 
Zákon č.114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 
148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Předpis č.185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
KÓD DRUHU 
ODPADU 

NÁZEV DRUHU OPADU KATEGORIE 
ODPADU 

LIKVIDACE 
ODPADU 

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo 

O Sběrný dvůr 

19 10 01 Železný a ocelový odpad O Sběrný dvůr 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Sběrný dvůr 
20 03 99 Komunální odpady jinak 

blíže neurčené 
O Sběrný dvůr 

17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 02 Sklo O K recyklaci 
17 02 03  Plasty O Sběrný dvůr 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, orientační náklady stavby 

Předpokládané termíny stavby: 
Stavební řízení a povolení stavby:  02/2019 
Zahájení výstavby:    03/2019 
Ukončení výstavby:    12/2020 
Orientační náklady stavby:   Sportovní centrum:  87,01 mil. Kč 
      Plocha pro parkování:  3,88 mil. Kč 
      Zpevněné plochy:   0,29 mil. Kč 
      Sadová úprava:  0,20 mil. Kč 
      Oplocení:   1,05 mil. Kč 
      Přípojky inženýrských sítí: 0,46 mil. Kč 
      Celkem:   92,89 mil. Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Dle územního plánu města Prostějov je plocha vedena jako ,,Plocha občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“. Rozvojová plocha P8. Regulace jsou 
následující zastavěnost 15-75% - splněno, zastavěnost 60,90%. Maximální výška 
zástavby 13/17 metrů – splněno, stavba má v nejvyšším místě 9,6metrů nad upraveným 
terénem. Objekt sportovního centra je osazen více na východní části pozemků, tak aby 
svými dočasnými zábory nezabíral žádnou plochu sousedním parcelám, plocha pro 
parkování je osazena v západní části pozemků. Vstup do objektu je ze severní strany 
z ulice Italská, napojení parkovací plochy na místní obslužnou komunikaci je ze západní 
strany z ulice Švýcarská. Vzrostlá zeleň bude rozmístěna po ploše Sadová úprava. 
 

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

Objekt sportovního centra je navržen jako samostatně stojící novostavba. Je členěn dle 
ustupujícího druhého podlaží, tvarově je objekt mírně členitý. Objekt je osazen na 
rovinném terénu. Povrchovou úpravu tvoří opláštění z cementotřískových desek v šedé 
barvě. Střecha byla zvolena s přihlédnutím k okolní výstavbě panelovými domy a 
zvolena plochá s vegetační extenzivní úpravou. Sokl bude proveden z dekorativní 
omítky v barevném provedení šedo-černé barvy. Výplně otvorů jsou navrženy jako 
dřevohliníkové v barevném provedení Antracit. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do objektu pro veřejnost i zaměstnance je řešen ze severní strany hlavním 
vstupem, další vstupy slouží pouze jako únikové východy. Hlavním vstupem se 
dostaneme do vstupní haly s recepcí a pokladnou, odkud pokračujeme do části, kterou 
chce návštěvník využívat, jednotlivé sekce jsou odděleny vstupem na čipový náramek. 
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Technické zázemí provozu budovy je odděleno a je nepřístupné veřejnosti a to jak v 1 
NP, tak ve 2 NP zázemí zaměstnanců. Technologie většího rozsahu, která je nutná pro 
chod budovy je pouze v 1NP a to kotelna, místnost pro vzduchotechniku. Součástí 
tohoto projektu je pouze schématické řešení možného vedení vzduchotechnického 
potrubí v 1S. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 

Objekt je řešen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., vyhlášky č.268/2009 a 
ve znění dalších právních předpisů a vyhlášek. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objednatel stavby, tedy stavebník zajistí, aby byly ještě před započetím stavby 
provedeny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a vyhodnoceny. 
- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínu, kouřovodů a spotřebičů paliv 
- § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Je nutno respektovat předepsané vybavení pracovníků ochrannými pracovními 
prostředky, dále ochranná pásma vedení inženýrských sítí v podzemí i nadzemních. V 
blízkosti vedení el. rozvodů je nutno zajistit předepsaná ochranná opatření, výstrahy a 
poučení. Všechny výkopy, otvory a jámy musí být ohrazeny předepsaným způsobem. 
Provádění betonových konstrukcí je řízeno ČSN 732000 a následnými úpravami k EN. 
Zvedací prostředky je nutno užívat pouze v souladu s ustanoveními ČSN 270144 a 
270143 a jejich následnými úpravami k předpisům EU. Skladování je nutno řešit v 
souladu s ČSN 269030. Při práci ve výškách musí být pracovníci ochráněni proti pádu a 
propadnutí. Při práci se stroji a zařízeními strojní a mechanické povahy je nutno 
dodržovat příslušné provozní předpisy. Před kolaudaci je nutné, aby byly plně funkční 
sociální místností tj. aby veškeré zařizovací předměty v nich (přívody a odvody WC, 
sprchy, vany, umyvadel atd.) byly plně funkční a provozu schopné. Užívání objektu 
stavby nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Stavba je navržena tak, aby 
nedošlo k bezpečnostním rizikům při jejím užívání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
Stavebně-technicky se jedná o stavbu novou samostatně stojícího objektu, navrženého 
klasickými stavebními postupy, tedy betonové základy, roznášecí podkladní betonová 
deska s vyztužením, svislými konstrukcemi a to v 1S obvodovými ze ztraceného 
bednění v tloušťce 300mm vyplněné betonem C20/25 a vloženou výztuží B 500B, 
v 1NP a  2NP tvoří obvodové nosné zdivo keramické bloky s dutinami o tloušťce 
300mm a vnitřní nosné zdivo tloušťky 250mm. Vnitřní nenosné zdivo bude zhotoveno 
z keramických nenosných příček tloušťky 115mm, instalační předstěny jsou ze 
sádrovláknitých desek na ocelovém pozinkovaném roštu. Stropní konstrukce budou 
z předem předpjatých stropních panelů Spiroll tloušťky 265mm. Ztužení objektu bude 
pomocí železobetonových věnců a to dle uložení stropních panelů, pod jejich úrovní 
nebo v úrovni stropní konstrukce, se vzájemným napojením. Dle výkresové 
dokumentace je v některých místnostech navržen SDK podhled pro vedení 
vzduchotechnického potrubí a elektro rozvodů. Střešní plášť je zvolen jako plochá 
střecha s extenzivní vegetační střechou, spádování hydroizolace je pomocí spádových 
klínů z expandovaného polystyrenu. Objekt je zateplen provětrávanou fasádou z izolací 
z minerální vlny a obkladem z cementotřískových desek. Výplně otvorů jsou 
z dřevohliníkových oken a hlavní vstupní dveře jsou hliníkové s elektrickým pohonem 
na pohybové čidlo. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Materiály jsou běžné tržní, typové s atesty o shodě a technické. listy. Využity byly 
schválené a atestované materiály, zdravotně nezávadné a systémové typové řemeslné 
detaily a řešení. Základní konstrukční systém je stěnový s keramickými tvárnicemi tl.: 
300 a 250mm a ztraceného bednění tloušťky 300mm s vyplněním betonem C 20/25 a 
vloženou výztuží B 500B.. Zastropení je předem předpjatých stropních panelů Spiroll, 
překlady jsou systémové keramické a při větším rozpětí železobetonové monolitické dle 
statického návrhu. Ztužení objektu železobetonovým věncem. Střecha plochá s 
extenzivní vegetační úpravou. Výplně otvorů dřevohliníkové, respektive hliníkové.  
 

c) mechanické odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita - stavba je navržena za využití obvyklých standardních 
materiálů, konstrukcí, předepsaných detailů a úprav. Je navržena tak, aby nedošlo ke 
zřícení stavby nebo její části. Použití obvyklých standardů v projektu vylučuje vyšší 
stupeň přetvoření než je přípustné. 
Nedojde k vyšším přetvořením a jakémukoliv poškození konstrukcí a zmenšení jejich 
tuhosti. Nejsou dohledatelné okolnosti, za kterých by mohlo k vadnému přetvoření 
dojít. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Technické vybavení objektu je zatím neznámo, předem jsou připraven prostory pro 
umístění centrální vzduchotechnické jednotky a kotelna pro umístění plynových kotlů 
zajištující vytápění objektu a ohřev teplé vody, výkon plynových kotlů je limitován dle 
požárně bezpečnostního řešení. Technologická zařízení budou zpracovány samostatným 
projektem od specialisty na TZB. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Sestava plynových kotlů 
Centrální vzduchotechnická jednotka 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Skladby všech obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011 
ve znění Z1:2012. Konstrukce musí splnit hodnoty na součinitele prostupu teplotního 
faktoru, vnitřního povrchu a požadavky z hlediska šíření vodní páry uvnitř konstrukce. 
Všechny navržené konstrukce splňují tyto požadavky, viz. složka č.6 - stavební fyzika. 
Konstrukce byly navrženy na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. V rámci 
snížení spotřeby energie na vytápění je do budoucna počítáno s nuceným větráním 
s výměníkem tepla. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu na okolí – vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Projekt splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavbu. Větrání objektu je řešeno nuceně 
vzduchotechnikou a přirozeně okny. Veškeré místnosti, kde je uvažováno s fyzickou 
aktivitou a zvýšenou vlhkostí bude nucené větrání. Vzduchotechnická jednotka bude 
umístěna v samostatné místnosti viz. výkresová dokumentace a bude v oddělené 
provozní části objektu, tudíž nebude svým hlukem narušovat provoz sportovního centra. 
Systém bude navržen, jako rovnotlaký s odvodem a přívodem čerstvého vzduchu přes 
výustky umístěné v instalačním podhledu. Vzduchotechnické rozvody potrubí budou 
umístěny na pružných podložkách tlumící hluk a budou použity tlumiče hluku na 
přívodním potrubí pro zabránění přeslechů mezi jednotlivými místnostmi. 
Výpočet denního osvětlení byl proveden v programu WDLS a je součástí přílohy 
této práce, složka č. 6 – stavební fyzika. Okenní otvory budou opatřeny vnitřními 
žaluziemi proti pronikání slunečního záření, v případě posuzované místnosti, která 
nevyhověla na přehřívání, budou umístěny vnější žaluzie a případně markýza 
zabraňující tomuto stavu.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na parcele byl zjištěn nízký radonový index. Jako navržené opatření je provedení všech 
konstrukcí pod úrovní zeminy v přímém kontaktu se zeminou. Instalovaná hydroizolace 
plní současně ochranu proti radonu.  
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Ochrana před bludnými proudy není třeba, vyhovuje zemnění hromosvodem svedeným 
do základových konstrukcí a instalovaného zemnícího pásku. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Nejsou vyžadována žádná opatření. 
 

d) ochrana před hlukem, 
Jsou splněny a dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu proti 
hluku, viz. samostatná složka č.6 – stavební fyzika. Vnitřním zdrojem hluku bude 
centrální jednotka vzduchotechniky, která je proto v oddělené místnosti a umístěna 
v technickém zázemí stavby. 
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e) protipovodňová opatření, 
Objekt je umístěn mimo povodňové území a nejsou kladeny žádné další požadavky. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Z dostupných zdrojů nejsou známy žádné omezující účinky tohoto typu a proto nejsou 
kladeny žádné další požadavky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu, 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Objekt je napojen na místní komunikaci ze západní strany z místní obslužné 
komunikace z ulice Švýcarská. Napojení na inženýrské sítě je ze severní strany a 
prostupy do objektu dle nejvýhodnější polohy podle instalovaných spotřebičů. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vodovod – Vodovodní přípojka je na pozemek investora napojena z vodovodního řadu 
na ulici Švýcarská. Vodoměrná šachta bude osazena před objektem na přípojkové větvi, 
která vede z vodovodního řadu přes pozemek investora až do objektu. Vodovodní 
přípojka je navržena z HDPE 100 SDR 11, průměr 63x5,8mm. Vodoměr bude uložen 
ve vodoměrné šachtě. Potrubí je uloženo v zemi do pískového lože. Potrubí je vedeno v 
nezámrzné hloubce. Pod komunikacemi je přípojka vedena v chráničce. Nad potrubím 
bude umístěna výstražná fólie cca 300mm. Délka přípojky po vodoměrnou šachtu je 
10,4m, vodoměrná šachta bude instalována nejdále 5 metrů od hranice pozemku, sklon 
připojení směrem ke stavbě je 2,5% nahoru. Přípojka bude provedena firmou 
provozující vodovodní řad na náklady stavebníka. 
Kanalizace – Dešťové vody jsou sváděny ze střechy a parkovací plochy (přes 
odlučovač ropných látek) do dešťové kanalizace a svedeny do vsakovacích bloků na 
pozemku stavby a zasakovány, bezpečnostní přepad je sveden do jednotné kanalizace. 
Na dešťové kanalizace budou instalovány revizní šachty maximálně po 8m. Ze 
zpevněných ploch je vhodně zvoleným spádem dešťová voda svedena do zeleně. 
Splašková kanalizace je vedena v PVC KG systému mimo objekt v DN400mm a 
svedena do jednotné splaškové kanalizace směrem k ulici Italská, ve spádu minimálně 
3%. Stoka kanalizace probíhá na pozemku stavby a přípojka tak neprochází přes cizí 
parcely. Délka přípojky z revizní šachty je 6 metrů. Potrubí pod objektem je také 
vedeno v KG systému, průměr dle vypočteného průtoku odpadních vod. Při prostupy 
základy apod. bude použito chrániček ze stejného systému o větším průměru. 
Plynovod – Plynovodní přípojka je připojena na plynovodní řad STL PE110, ke 
kterému bude připojena navrtávkou plynovodní přípojka HDPE 50x4,6 vedená po ulici 
Holandská přes místní účelovou komunikaci na pozemek investora a odtud do technické 
kotelny. Vedení přípojky v chráničce v hloubce minimálně 1 m pod terénem. Uložení 
do pískového lože min. 10 cm a obsyp min. 30 cm nad potrubí. Na obsypu bude 
výstražná fólie. HUP je navržen v u severozápadní části objektu. Délka přípojky je 43,2 
metrů. 
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Elektřina – Napojení přípojky NN je na trafostanici TR 8158 FORS na sousedním 
pozemku, odkud je vedena přes zpevněnou plochu a zatravněnou část pozemku 
investora do elektro sloupku s elektroměrem v severozápadní části u objektu. Správci 
sítí uvedou podmínky pro práce v ochranných pásmech ve vyjádření, které budou při 
stavbě dodrženy. Před elektroměrem bude osazený hlavní jistič. Délka přípojky je 
52,3m. 
Sdělovací kabely – Napojení přípojky sdělovacích kabelů je z východní strany od ulice 
Anenská na řad sdělovacích kabelů. Délka přípojky je 18,5m. 
 
Při vedení přípojek budou dodrženy předepsané rozestupy a vzdálenosti 
svislé i vodorovné mezi jednotlivými sítěmi. Při prostupu pod komunikací budou 
vedeny v chráničkách  a označeny výstražnou fólií. 

B.4 Dopravní řešení, 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 Příjezd k pozemku a zároveň parkování vozidel je z místní obslužné komunikace ze 
západní strany z ulice Švýcarská. Zpevněné plochy budou opatřeny prvky dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb. a bude zajištěn potřebný počet parkovacích 
míst a jejich návaznost na vstup do objektu.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na místní obslužnou komunikaci z ulice Švýcarská. Parkovací 
plochy jsou dostatečně dimenzované a budou obsazeny pouze uživateli sportovního 
centra, což bude zajišťovat vstupní brána s automatickou závorou s elektrickým 
pohonem. 
 

c) doprava v klidu, 
Na řešeném pozemku sportovního centra je navrženo 54 parkovacích stání, z toho 3 
vyhrazená. Výpočet parkovacích míst je vypočten dle ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací, viz. Studie. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Na parcele budou zhotoveny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a budou 
volně přístupny veřejnosti společně se sadovou úpravou. Zpevněné plochy jsou 
navrženy, aby umožňovali bezbariérový přístup osob dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Bude zachován rovinný ráz parcely, na zarovnání terénních úprav ze stavby bude 
použita vykopaná zemina a na horní vrstvu použita skrytá ornice.  
 

b) použité vegetační prvky, 
. Bude vysázená nová vzrostlá zeleň a zasetý trávník. Před stavbou se nenacházeli žádné 
vzrostlé znovu použitelné dřeviny a keře. 
 

c) biotechnická opatření. 
Nejsou předmětem této dokumentace. 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Objekt nebude svým provozem narušovat stávající stav a to hlukem ani prachem a 
nebude ohrožovat bezpečnost obyvatel. Použité technologie a stavební materiály 
nebudou mít vliv na zhoršení životního prostředí. Veškeré stavební materiály budou 
zdravotně nezávadné a budou vyhovovat na hygienické požadavky, emise a cizorodé 
látky. Během stavby bude minimalizována hladina hluku a prašnosti vzniklá výstavbou. 
Dešťová voda bude vsakována na pozemku stavby, splaškové vody budou odvedeny do 
jednotné splaškové kanalizace. Odpady ze stavby a z dalšího provozu budou tříděny a 
odstraněny dle příl. č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 
Sb.. Skrytá ornice bude po dokončení stavby bude sloužit k finálním terénním pracím. 
 

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

Na pozemku stavby se nevyskytují žádné památné stromy, nebo vzrostlé dřeviny, které 
by bylo nutné zachovat. Na pozemku se nachází pouze nízké traviny. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000, bez dalších požadavků. 
 

d) způsob zohlednění závazného stanoviska posouzen vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Nejsou stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 
 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění  závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nejsou stanoveny žádné podmínky k naplnění. 



30 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nejsou známa žádná bezpečnostní pásma nebo omezení v souvislosti s životním 
prostředím. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba a její provádění je navrženo tak, aby nenastal žádný nepříznivý dopad na 
obyvatelstvo. Stavba splňuje podmínky územního plánu města. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda, které budou přiváděny z přípojek pro 
budoucí stavbu, v případě, že ještě nebudou zhotoveny, bude použit mobilní generátor 
elektrické energie a cisterna s vodou. Stavební materiál bude na stavbu dovážen 
postupně pro minimalizaci plochy pro skladování. 
 

b) odvodnění staveniště, 
Případné odvodnění stavební jámy bude řešeno odčerpáním do jednotné kanalizace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
V průběhu výstavby bude dostupnost na staveniště ze dvou stran a to ze severu z místní 
obslužné komunikace z ulice Italská a ze západní strany z místní obslužné komunikace 
na ulici Švýcarská.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Na stavbě budou používány stroje a vybavení s nižší hlučností a dobrém technickém 
stavu. Stavebník zajistí splnění požadavků v nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

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

Na pozemku nejsou žádné stavby ani vzrostlé dřeviny. Pozemek bude oplocen 
provizorním oplocením z drátěného poplastovaného pletiva proti vniku nepovolaných 
osob. Dále budou dodrženy tyto normy: 
ČSN DIN 18 915 - práce s půdou 

ČSN DIN 18 916 - výsadby rostlin 

ČSN DIN 18 917 – zakládání trávníků 
ČSN DIN 18 918 – technicko biologická zabezp. Opatření 

ČSN DIN 18 919 – rozvojová a udržovací péče o rostliny 

ČSN DIN 18 920 – ochrana stromů, porostů, atd.. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
V průběhu výstavby vzniknou dočasné zábory pro stavební jámu, které nebudou 
zasahovat na sousední parcelu. Trvalé zábory nevzniknou. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Během stavby nebude omezen provoz na okolních chodnících a není nutné navrhovat 
obchozí trasy. 
 

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

Specifikace a likvidace odpadních materiálů  je provedeno dle předpisů: 
Zákon č.114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 
148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Předpis č.185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
KÓD DRUHU 
ODPADU 

NÁZEV DRUHU OPADU KATEGORIE 
ODPADU 

LIKVIDACE 
ODPADU 

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo 

O Sběrný dvůr 

19 10 01 Železný a ocelový odpad O Sběrný dvůr 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Sběrný dvůr 
20 03 99 Komunální odpady jinak 

blíže neurčené 
O Sběrný dvůr 

17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 02 Sklo O K recyklaci 
17 02 03  Plasty O Sběrný dvůr 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Skrytá ornice se bude skladovat v západní části pozemku a bude zpětně využita 
k finálním terénním úpravám. Zemina ze stavební jámy bude částečně použita ke 
zpětnému obsypu a nevyužitá zemina bude odvezena na příslušnou skladku. Výška 
deponie na pozemku je maximálně 1,5m. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při výstavbě nebude negativně ovlivněno životní prostředí, bude chráněna zeleň a 
podzemní voda proti kontaminaci. Na stavbě se nebude skladovat žádný nebezpečný 
odpad, pro likvidaci odpadu budou rozmístěné označené kontejnery na třídění odpadu. 
Staveništní prostor pro pohyb vozidel bude zpevněn štěrkem a vozidla před opuštěním 
stavby budou řádně očištěna. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Práce na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) 
musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 
495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba je řešena pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č.398/2009 Sb.. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžaduje řešit dopravně inženýrské řešení. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Práce ve výškách a prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při bouřce, dešti, sněžení, námraze a snížení viditelnosti menší než 30m a 
teplotě nižší než -10°C, větrným podmínkám rychlejším než 8 m/s při práci na 
plošinách, lešeních, žebřících nad 5m. V ostatních případech při rychlosti větru vyšší 
než 11m/s. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude prováděna klasickými postupy od spodu nahoru. 
Postup: 
-Vytýčení všech inženýrských sítí 
-Skrývka ornice 
-Vyhloubení stavební jámy a její stabilizace 
-Úprava podloží, převzetí základové spáry geologem 
-Zhotovení základových konstrukcí 
-Provedení podkladního betonu 
-Zhotovení konstrukcí v 1S 
-Montáž stropní konstrukce nad 1S 
-Zhotovení konstrukcí v 1NP 
-Montáž stropní konstrukce nad 1NP 
-Zhotovení konstrukcí ve 2NP 
-Montáž stropní konstrukce nad 2NP 
-Izolace střešní konstrukce a její zateplení 
-Osazení výplní otvorů 
-Realizace zateplení a vnějších povrchových úprav 
-Rozvody kanalizace, vytápění, vodovodu 
-Omítky 
-Hrubé podlahové konstrukce 
-Obklady 
-Malby 
-Realizace vnitřních podlah 
-Montáž otopných těles, osazení zařizovacích předmětů 
Všechny prováděcí práce budou vykonávány podle technologických  postupů 
předepsaných výrobcem. Podpory vodorovných nosných prvků je možné, až po nabití 
70% požadované pevnosti v tlaku betonu. Zhotovitel stavby předloží společně 
s návrhem realizace stavby časový plán stavby a bude zodpovědný za řádné vykonávání 
stavby.  
 
Předpokládané termíny stavby: 
Stavební řízení a povolení stavby:  02/2019 
Zahájení výstavby:    03/2019 
Ukončení výstavby:    12/2020 
Orientační náklady stavby:   Sportovní centrum:  87,01 mil. Kč 
      Plocha pro parkování:  3,88 mil. Kč 
      Zpevněné plochy:   0,29 mil. Kč 
      Sadová úprava:  0,20 mil. Kč 
      Oplocení:   1,05 mil. Kč 
      Přípojky inženýrských sítí: 0,46 mil. Kč 
      Celkem:   92,89 mil. Kč 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu vodohospodářských zařízení. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 
TECHNICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně 
technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná 
technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem. 

-architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení: 
Objekt sportovního centra je navržen jako samostatně stojící novostavba. Je členěn dle 
ustupujícího druhého podlaží, tvarově je objekt mírně členitý. Objekt je osazen na 
rovinném terénu. Objekt je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. Hlavní vstup je situován ze severní strany. V 1S je k dispozici golfový 
simulátor, billiardové herny a přilehlý bar. V 1NP jsou dvě squashové kóje, technické 
zázemí, fitness, tělocvična, šatny a wellness. Ve 2NP jsou šatny pro zaměstnance, 
kanceláře, kavárna a terasa. Provozně je objekt řešen jako veřejné sportovní centrum, 
kde jsou uvnitř centra odděleny jednotlivé druhy sportovišť, technické zázemí a 
kavárna. 
- bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navrhnutá v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.. Hlavní vstup je 
bezbariérový, vertikální pohyb je zajištěn pomocí výtahu. 
- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
Podle geologického průzkumu byla zjištěna zemina typu F3 hlína písčitá. Před 
provedením výkopových prací bude provedena skrývka ornice. Podle výkresu základů 
se provedou výkopové práce. Sklon výkopu stavební jámy je 1:1. 
Základy 
Budova je založena základových pasech o velikosti dle zatížení. Základové pasy bude 
z betonu C 20/25. Pásy budou zakryty podkladní betonovou deskou tloušťky 150mm 
z betonu C 20/25 a vyztuženy kari sítí 100x100x6mm. 
Svislé konstrukce 
Objekt je z kombinovaného konstrukčního systému. Obvodové zdivo 1S je zhotoveno 
z tvarovek ztraceného bednění tloušťky 300mm. Obvodové konstrukce v nadzemních 
podlažích a vnitřní nosné zdivo je z keramických dutinových bloků tloušťky 300 a 
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250mm na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic tloušťky 
115mm na tenkovrstvou maltu. 
Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou navrhnuté z předem předpjatých stropních panelů tloušťky 265mm. 
Železobetonový věnec je v úrovni stropní konstrukce a při nedostatku místa pod jeho 
úrovni z betonu C 20/25 a výztuže B 500B. Překlady jsou řešeny systémově jako 
keramické, při větších rozpětích jako monolitické železobetonové. 
Střecha 
Střecha je nad celým objektem plochá jednoplášťová s klasickým pořadí vrstev. 
Spádovou vrstvou tvoří expandovaný polystyren EPS 150S. Hlavní hydroizolační 
vrstvu tvoří souvrství z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Střecha bude 
realizována jako extenzivní zelená střecha a v části z betonové dlažby na rektifikačních 
terčích, která bude k dispozici u kavárny. Střecha je ze všech stran ukončená atikou. 
Odtok střechy je řešen střešními systémovými vpusťmi a bezpečnostními přepady. 
Úpravy povrchů, izolace, podlahy 
Obvodový plášť je řešen, jako provětrávaná fasáda se zateplením minerální vlnou 
v tloušťce 200mm vložená mezi ocelový pozinkovaný rošt a opláštěný certifikovanými 
cementotřískovými deskami. Sokl a stěny suterénu jsou zatepleny extrudovaným 
polystyrenem o tloušťce 160mm, jako úprava soklu bude použita dekorativní 
mozaiková omítka. Stěny interiéru budou omítnuty jednovrstvou vápenocementovou 
omítkou a opatřeny nátěrem. V objektu bude použito více typů podlah a to keramická 
dlažba, pryžová podlaha, PVC podlaha, cementový potěr s povrchovou úpravou a 
laminát.  
Výplně otvorů 
Výplně otvorů jsou navrhnuté jako dřevohliníkové s izolačním trojsklem. Vstupní dveře 
jsou řešeny jako hliníkové s elektropohonem a automatickým otevíráním na pohybové 
čidlo. V kritické místnosti jsou osazeny vnější žaluzie, ve zbytku interiérové žaluzie.  
 

b) Výkresová část   
D.1.1.01 PŮDORYS 1S      
D.1.1.02 PŮDORYS 1NP     
D.1.1.03 PŮDORYS 2NP     
D.1.1.04 ŘEZ A-A´  
D.1.1.05 ŘEZ B-B´      
D.1.1.06 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA      
D.1.1.07 POHLEDY    
D.1.1.08 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ    
D.1.1.09 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ   
D.1.1.10 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ    
D.1.1.11 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 
D.1.1.12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.13 DETAIL D1 – DETAIL SOKLU 
D.1.1.14 DETAIL D2 – DETAIL NADPRAŽÍ A PARAPETU 
D.1.1.15 DETAIL D3 – DETAIL ATIKY VEGETAČNÍ STŘECHY 
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D.1.1.16 DETAIL D4 – DETAIL ODAZENÍ HS PORTÁLU 
D.1.1.17 DETAIL D5 – DETAIL POJISTNÉHO PŘEPADU 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, 
výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její 
změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, 
klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; 
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; 
zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by 
mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady 
pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých 
podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a 
obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované 
jejím zhotovitelem. 

Řešeno v ,, D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení“ této zprávy. 
 

b) Výkresová část   
D.1.2.01 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    
D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPNÍ KOSNTRUKCE NAD 1S   
D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP   
D.1.2.04VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné příloze D.1.3. 
D.1.3.1 PŮDORYS 1S 
D.1.3.2 PŮDORYS 1NP        
D.1.3.3 PŮDORYS 2NP 
D.1.3.4 POŽÁRNÍ SITUACE 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
Vytápění 
Vytápění bude řešeno pomocí instalovaných plynových kotlů v kotelně v objektu. 
Distribuce tepla do místností bude zajištěna deskovými radiátory. 
Vnitřní vodovod 
Potrubí pro rozvod vnitřního vodovodu je z PVC. Průběh přes podlaží je pomocí 
instalačních šachet a předstěn, vedení na podlaží je v podlaze nebo instalačními 
předstěnami. Napojení na vodovodní přípojku je ve vodoměrné šachtě před severní čísti 
objektu. 
Vnitřní kanalizace 
Splašková kanalizace uvnitř objektu je odvedena pomocí PVC KG systému, v místech 
je kladen důraz na odhlučnění systému bude použito potrubí z PPR plněného 
minerálem. Vedení je instalačními šachtami a předstěnami. Při horizonatálním vedení 
bude dodržen minimální sklon 3%. Napojení na kanalizační přípojku je před severní 
části objektu v revizní šachtě. 
Srážkové vody 
Srážkové vody jsou svedeny ze střechy pomocí vnitřních svislých vtoků, které jsou 
vedeny pohledy do instalačních šachet a předstěn. Vedení je pomocí PVC KG systému 
a v místech s požadavkem na snížení hlučnosti pomocí PPR plněného minerálem. Vody 
jsou svedeny mimo objekt a zasakovány na pozemku objektu. 
Vnitřní Plynovod 
Vnitřní vedení plynovodu od hlavního uzávěru, který je umístěn vně objektu 
k plynovému spotřebiči bude pomocí vícevrstvého potrubí ALPEX. 
Elektroinstalace 
Stavba bude napojena na rozvod elektřiny v soustavě 230V. Elektrické instalace je 
z vodičů typu CYKY uložených pod omítkou. Hlavní elektrorozvaděč bude uložen 
v technické místnosti. 
Vzduchotechnika 
Větrání objektu bude nucené pomocí centrální vzduchotechnické jednotky uložené 
v samostatné místnosti. Vedení vzduchotechnického potrubí bude v instalačních 
šachtách a podhledech pomocí čtyřhranného potrubí. Mezi jednotlivými místnostmi 
budou vhodně umístěny tlumiče hluku proti šířícím se přeslechům mezi jednotlivými 
místnostmi.  
 
Podrobné výpočty a posouzení konstrukcí, obálky budovy apod. je řešeno v samostatné 
části ,,Složka č.6 – Stavební fyzika“. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není řešením této projektové dokumentace. Nicméně se v objektu vyskytuje centrální 
vzduchotechnická jednotka a systém kaskádových nízko kondenzačních plynových 
kotlů.  
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3. ZÁVĚR 

 Hlavním úkolem mé diplomové práce byl návrh objektu občanské vybavenosti, 
vyřešení dispozic a konstrukční řešení daného objektu. Při návrhu dispozičního řešení 
jsem se snažil vhodně navrhnout propojení všech sportovních úseku do jednoho 
fungujícího celku a vhodnou orientaci ke světovým stranám. Dále jsem se snažil 
vyhovět regulacím územního plánu a vhodně navrhnout typ budovy ke stávající 
zástavbě. Skladby a materiál konstrukcí byly zvolené v návaznosti na požadavky 
tepelné techniky. Práce byla zhotovena podle zadání vedoucí diplomové práce Ing. 
Danuše Čuprová, CSc. a zároveň respektuje všechny platné předpisy a normy. Součástí 
diplomové práce v rozsahu prováděcí dokumentace ve stavební části jsou výpočty 
stavební fyziky, požární bezpečnosti a zjednodušeného návrhu vedení vzduchotechniky 
v suterénu. 
 Konstrukční řešení jednotlivých skladeb a rozměrů uvnitř dispozice se 
zaznamenalo drobné změny oproti návrhové studii v závislosti na výpočtech stavební 
fyziky. 
 Při přípravě a řešení diplomové práce jsem využíval znalosti nabité během studia 
a rady a poznámky vedoucího práce. 
 
 
 
V Brně  

 dne 10.1.2019       Bc. Petr Antl 

  

         ……………………………. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Normy, právní předpisy a vyhlášky 
[1.] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 350/2012 Sb.  
[2.] Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně  
[3.] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
[4.] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
[5.] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
[6.] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru  
[7.] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení  
[8.] ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace  
[9.] ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.  
[10.] ČSN 73 0802/2009. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní  
[11.] ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 
[12.] ČSN 73 0540-2/2011. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
[13.] ČSN 73 0540-3/2005. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
[14.] ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 
[15.] ČSN 73 1901/2013. Navrhování střech – Základní ustanovení 
[16.] ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

[17.] ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 
zásady; 
[18.] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 
požadavky; 
[19.] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení; 
[20.] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 
[21.] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
[22.] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 
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Knižní zdroje: 
[23.] MACEKOVÁ, V. Pozemní stavitelství II (S) – zakládaní staveb, hydroizolace 
spodní stavby, Modul 2. Brno: VUT FAST, 2006. S. 1-123.  
[24.] KLIMEŠOVÁ, J. Náuka o pozemních stavbách – Modul M01. Brno: Akademické 
nakladatelství Cerm, s. r. o. Brno. 2005. 157 s. ISBN 978-80-7204-530-30 
[25.] ČUPROVÁ, D. Tepelná technika budov – Teoretické základy stavební tepelné 
techniky, Modul 01 , studijní opory, Brno 2006  
[26.] ČUPROVÁ, D. Tepelná technika budov – Ustálený teplotní stav, Modul 02, 
studijní opory, Brno 2006 
[27.] ČUPROVÁ, D. Tepelná technika budov – Stavební fyzikální řešení konstrukcí a 
budov, Modul 04, studijní opory, Brno 2006  
 
Elektronické zdroje: 
[28.] POROTHERM [online]. Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/  
[29.] ISOVER [online]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 43 
[30.] DEKTRADE [online]. Dostupné z: https://www.dek.cz/  
[31.] TOPWET [online]. Dostupné z: http://www.topwet.sk/  
[32.] CETRIS [online]. Dostupné z: http://www.cetris.cz/ 
[33.] KNAUF [online]. Dostupné z: http://www.knaufinsulation.cz/  
[34.] TZB INFO [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/  
[35.] CEMIX [online]. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 
[36.] RIGIPS [online]. Dostupné z: https://www.rigips.cz/ 
[37.] FERMACELL [online]. Dostupné z: https://www.fermacell.cz/ 
[38.] BAUMIT [online]. Dostupné z: https://www.baumit.cz/ 
[39.] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ [online]. Dostupné z: 
https://www.mmr.cz/ 
[40.] STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU [online]. Dostupné z: 
https://www.cuzk.cz/ 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
Bpv Balt po vyrovnání 
č.p. číslo parcely 
DPS dokumentace pro provádění stavby 
EIA Enviromental Impact Assessement 
EPS expandovaný polystyren 
ETICS external thermal insulation composite systems 
HI hydroizolace 
HUP hlavní uzávěr plynu 
m n. m. metrů nad mořem 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
NÚC nechráněná úniková cesta 
PBŘ požárně bezpečnostní řešení 
PD projektová dokumentace 
PE polyethylen 
PHP přenosný hasicí přístroj 
POZN. Poznámka 
POP požárně otevřená plocha 
PPR polypropylen 
PT původní terén 
PÚ požární úsek 
RŠ revizní šachta 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
TI tepelná izolace 
VŠ vodoměrná šachta 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
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5. SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
1 KOORDINAČNÍ SITUACE     
2 STUDIE 1S        
3 STUDIE 1NP        
4 STUDIE 2NP        
5 ŘEZ A-A        
6 POHLEDY        
SEMINÁRNÍ PRÁCE 
VÝPOČET PARKOVACÍCH MÍST 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ A ODVODNĚNÍ STŘECHY 
VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
SLOŽKA Č.2 – SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES     
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    
 
SLOŽKA Č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.01 PŮDORYS 1S 
D.1.1.02 PŮDORYS 1NP 
D.1.1.03  PŮDORYS 2NP 
D.1.1.04 ŘEZ A-A´ 
D.1.1.05 ŘEZ B-B´ 
D.1.1.06 JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
D.1.1.07 POHLEDY 
D.1.1.08 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 
D.1.1.09 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 
D.1.1.10 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.11 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 
D.1.1.12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.13 DETAIL D1 – DETAIL SOKLU 
D.1.1.14 DETAIL D2 – DETAIL NADPRAŽÍ A PARAPETU 
D.1.1.15 DETAIL D3 – DETAIL ATIKY VEGETAČNÍ STŘECHY 
D.1.1.16 DETAIL D4 – DETAIL OSAZENÍ HS PORTÁLU 
D.1.1.17 DETAIL D5 – DETAIL POJISTNÉHO PŘEPADU 
 
SLOŽKA Č.4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
D.1.2.01 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPNÍ KOSNTRUKCE NAD 1S 
D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPNÍ KOSNTRUKCE NAD 1NP 
D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPNÍ KOSNTRUKCE NAD 2NP 
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D.1.3.1 PŮDORYS 1S 
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D.1.3.4 POŽÁRNÍ SITUACE 
 
SLOŽKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 
 
SLOŽKA Č.7 – SPECIALIZACE-TZB-VZDUCHOTECHNIKA 
D.1.4.01 SCHÉMA VZT 1S      
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 



45 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

OBJEKT OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
THE OBJECT OF CIVIC AMENITIES  
 
PŘÍLOHY 
VIZ. SAMOSTATNÉ  SLOŽKY PRÁCE  Č.1-7 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Petr Antl  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. DANUŠE ČUPROVÁ, CSc.  

BRNO 2019  
 


