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ABSTRAKT  
  TÉMA DIPLOMOVÁ PRÁCE JE NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA V 

PROSTĚJOVĚ. OBJEKT JE URČEN PRO SPORT A REKREACI A JE SITUOVÁN NA ROVNÉ 

PARCELE. STAVBA MÁ DVĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ A JE NEPODSKLEPENÁ. BUDOVA JE 

NAVRŽENA ZE SYSTÉMU POROTHERM. SKELET JE TVOŘEN ŽELEZOBETONOVÝMI 

SLOUPY A PRŮVLAKY. STROPNÍ KONSTRUKCE JE PROVEDENA ZE ŽELEZOBETONU. 

PŮDORYS JE ČLENITÝ. KONSTRUKCE STŘECH JE ŘEŠENA JAKO VEGETAČNÍ PLOCHÁ 

JEDNOPLÁŠŤOVÁ A ČÁST VÍCEÚČELOVÉ HALY JE ZASTŘEŠENA STŘECHOU 

Z LEPENÝCH VAZNÍKŮ. OBJEKT JE ZALOŽEN NA ZÁKLADOVÝCH PASECH A PATKÁCH.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
  DIPLOMOVÁ PRÁCE, NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO CENTRA, ZDĚNÝ 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM, SYSTÉM POROTHERM, ŽELEZOBETONOVÝ STROP, 

VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA, DVOUPODLAŽNÍ 

ABSTRACT  
  THE DIPLOMA THESIS IS A PROJECT OF A NEW SPORTS CENTER IN 

PROSTĚJOV. THE BUILDING IS DETERMINED FOR RECREATION AND SPORT AND IT 

IS SET IN STRAIGHT PARCEL. IT'S DESIGN IN A TWO-STOREY WITH NO BASEMENT. 

THE BUILDING IS DESIGNED FROM THE SYSTEM POROTHERM. THE FRAME 

STRUCTURAL SYSTEM IS MADE UP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS AND 

BEAMS. THE CEILING STRUCTURE IS MADE OF REINFORCED CONCRETE CEILING. 

FLOOR PLAN IS RUGGED. ROOF STRUCTURE IS DESIGNED AS A GREEN FLAT ROOF 

AND PART OF THE MULTIPURRPOSE HALL IS ROOFED WITH THE ROOF MADE BY 

GLUED TIMBER TRUSSES. THE BUILDING IS BASED ON THE STRIPS FOUNDATION 

AND FOUNDATION PADS. 

KEYWORDS  
  THE DIPLOMA THESIS, NEW BUILDING OF SPORTS CENTRE, STRUCTURAL 

SYSTEM, POROTHERM SYSTEM, WALL REINFORCED CONCRETE CEILIN, GREEN FLAT 

ROOF, TWO-STOREY 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Prostějově.  

Objekt je určen pro sport a rekreaci na rovné parcele. Stavba má dvě 

nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Budova je navržena ze systému Porotherm. 

Stropní konstrukce je provedena ze železobetonu. Půdorys je členitý. Konstrukce 

střech je řešena jako plochá jednoplášťová vegetační, střecha víceúčelové haly je 

konstruována z lepených vazníků. 

Cílem práce bylo vyřešit dispozice pro daný účel budovy, návrh vhodné 

konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace 

včetně textové části a příloh podle pokynů vedoucího práce. 

 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části, z nichž jako první tvoří Hlavní 

textová část bakalářské práce. Dále je práce rozdělena na jednotlivé přílohy ve 

složkách. Ve složce č. 1 je umístěna Přípravná a studijní práce, složka č. 2 obsahuje 

C Situační výkresy. Ve složce č. 3 se jedná o přílohu D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení. Příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení je umístěna ve složce č. 4., složka 

č. 5 obsahuje přílohu s názvem Stavební fyzika a v poslední složce č. 6 jsou uvedeny 

katalogové listy výrobců. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Novostavba sportovního centra v Prostějově. 

 

b) Místo stavby 

Adresa: Prostějov 

Katastrální území: Prostějov (733695) 

Parcelní číslo pozemku: 1472/1 

 

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby: sportovní centrum 

Charakter stavby: objekt pro sportovní a rekreační účely 

Účel stavby: výstavba novostavby sportovního centra 

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení: Ing. Jaromír 

Jágr Milevská 

1097/20 

140 00 Praha 4 - Krč 

email: jarda.je.bůh@seznam.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
Zodpovědný projektant: Jiří  Drtil 

Rynk 125 

798 41 Kostelec na Hané 

email: prda9@seznam.cz 

 

 

 

 

 

mailto:petra.phorakova@seznam.cz
mailto:lenka.horakova2@seznam.cz


 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
 

SO 01  SPORTOVNÍ CENTRUM 

SO 02  PARKOVÁNÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

SO 03  PARKOVANÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍHO CENTRA 

SO 04  PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 

SO 05  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 06  PŘÍPOJKA ZEMNÍHO PLYNU 

SO 07  PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO PROUDU 

SO 08  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DO JÍMKY S OBJEMEM 2m³ 

SO 09  DOMOVNÍ PŘEČERPÁVACÍ STANICE S OBJEMEM 2,65m³ 

SO 10  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 11  ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA ODPADKY 

SO 12  RETENČNÍ NÁDRŽ S OBJEMEM 5m³, POKLOP Ø600mm 

SO 13  ŽB ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK S OBJEMEM 0,7m³, POKLOP Ø600mm 

SO 14  OKAPOVÝ CHODNÍK- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK+ KAČÍREK 16/32mm 

 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
K vypracování dokumentace pro provedení stavby sportovního centra byly použity 

následující dokumenty, které byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 

• Katastrální mapa 

• Požadavky investora 

• Platné normy, vyhlášky a předpisy 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Staveniště je na rovinném terénu, bez stávajících staveb, stromů, keřů. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
  Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
  Není. 

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

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 

lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt= 0,2 MPa (zemina F3, 

hlína písečná, arenická kambizem) 

Na pozemku provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 

radonového rizika tudíž není nutno navrhovat protiradonové opatření. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít 

ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během výstavby bude nutno čistit kola dopravních 

prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Také se v horkých dnech bude 

muset staveniště kropit – kvůli snížení prašnosti. 

g) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
i) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin  
 Staveniště je téměř rovinné, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 

budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi a zbytky předešlých staveb (úlomky 

cihel apod.), také bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na vhodném místě. Po 

dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Nejsou. 

k) Územně technické podmínky 
 K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace (ulice Šlikova). Staveniště je pro 

stavbu sportovního centra vhodné, dostupnost dobrá. Inženýrské sítě vedou ve zmíněné 

komunikaci. Zde bude provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační 

řad a plynovod. Možnost bezbariérového přístupu ke stavbě. V blízkosti se také nachází také 

vedení vysokého napětí, které je však v bezpečné vzdálenosti od pozemku. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 Nejsou. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
  SOUSEDNÍ PARCELY:  

Parcelní číslo: 7752/2 

Vlastnické právo: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1458 

Vlastnické právo: Moravský rybníkářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov, Mánesova 

4290/1, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1469 

Vlastnické právo: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1472/2 

Vlastnické právo: Progress project s.r.o., mlýnská 904/30, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1470 

Vlastnické právo: Huťková Martina, Mlýnská 903/32, 79601 Prostějov 

   Přecechtěl Petr, Mlýnská 903/32, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1471 

Vlastnické právo: Bytové družstvo BytyMlýnská, Mlýnská 904/30, 79601 Prostějov  

   Juhás Branislav, Svážná 378/20, Nový Lískovec, 63400 Brno 

   Kašparová Hana Ing., Mlýnská 904/30, 79601 Prostějov 

   Kolářová Petra, Zábraní 4, 78372 Velký Týnec 

   Kolbová Petra, Mlýnská 904/30, 79601 Prostějov 

   Musil David, Žižkovo nám. 140/15, 79601 Prostějov   

   Resch Daniel Bc., Bohumíra Šmerala 3770/13, 79601 Prostějov  

   SJM Slavov Jiří a Slavovová Michaela, Mlýnská 904/30, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1474/1 

Vlastnické právo: SJM Chmelač Stanislav a Chmelařová Alena, Trávníky 608, 79817 Smržice 

 

Parcelní číslo: 1475 

Vlastnické právo: Vyroubal Milan Ing., Pod Kosířem 277/29, 79601 

 

Parcelní číslo: 1476/1 

Vlastnické právo: SJM Mičo Jan a Mičo Michaela, Mlýnská 907/26a, 79601 Prostějov  

 

Parcelní číslo: 1477 

Vlastnické právo: Švarcová Renata, č. p. 26, 79804 Určice  

 

Parcelní číslo: 1478 

Vlastnické právo: SJM Sládek Karel a Sládková Milada, Mlýnská 909/24, 79601 Prostějov  
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Parcelní číslo: 1479 

Vlastnické právo: SJM Sládek Karel a Sládková Milada, Mlýnská 909/24, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 1473 

Vlastnické právo: M – CENTRUM, a.s., Za drahou 4332/4, 79601 Prostějov 

 

Parcelní číslo: 6172/2 

Vlastnické právo: Moravský rybníkářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov, Mánesova 

4290/1, 79601 Prostějov 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
  Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

  Základním cílem projektu je vybudování sportovního centra, které bude sloužit k 

volnočasovým aktivitám a rekreaci – bude zde i malá kavárna a freshbar. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 
  Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 405/2017Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je 

zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. Objekt sportovního centra splňuje vyhlášku o obecných technických 

požadavcích na stavbu. Stavba sportovního centra je určena také k užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  
 Všechny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z právních předpisů 

jsou splněny. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní památkou apod. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod. 
  Základním cílem projektu je vybudování sportovního centra, které bude sloužit 

k volnočasovým aktivitám a rekreaci – bude zde i malá kavárna a freshbar. V prvním podlaží 

se bude nacházet zázemí sportovní části, recepce, šatny, kancelář, squash a primárně 

badmintonová hala (kterou lze využít i k dalším účelům), v druhém podlaží budou moci 

návštěvníci navštívit posilovnu s freshbarem a kavárnu. V druhém podlaží, které určeno pro 

právě zmíněnou posilovnu a se nachází také kancelář trenéra. Zajímavostí je, že prostor mezi 

fitness (posilovnou) a kavárnou bude propojen freshbarem, návštěvníci tak mohou využít 

sportoviště a poté navštívit právě zmíněnou kavárnu, nebo freshbar.  Součástí objektu je 
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také prodejna drobných sportovních potřeb. 

   

 

  Užitná plocha:    2738,89 m2 

Zastavěná plocha:  1549,90 m2 

  Obestavěný prostor:    15964,00 m3 

Počet funkčních jednotek:   4 

Předpokládaný počet obyvatel:   121 

Počet pracovníků:   3 

Sklon střechy:  sklon ploché střechy 2%, vazníkové 8,75% 

Výška střechy úrovní 0,000:   plochá střecha – atika 9,300 m, hřeben  

vazníkové střechy 12,790m 

Součásti sportovního centra:   Parkoviště pro 27 automobilů a 3 stání pro 

bezbariérové užívání 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 
 Sportovní centrum bude napojeno na splaškovou kanalizaci, vodovodní řád, zemní 

plyn a elektrickou energii. Přípojky budou řešeny v rámci osazení sportovního centra na 

pozemek. Dešťová voda bude svedena ze střech i z komunikace do dešťové kanalizace přes 

odlučovač ropných látek  
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
 Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna externí firmou, ale není 

třeba ji členit na etapy. Předpokládané zahájení stavby je v roce 2020, dokončení v roce 

2022. 
j) orientační náklady stavby 
  Předpokládané náklady stavby byly předběžně odhadem stanoveny (bez DPH) – podle 

SCI-data.cz na 102 808 160 Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Půdorysný tvar objektu je členitý, střecha je z velké části plochá - vegetační. Zastřešení 

víceúčelové haly je tvořeno z lepených vazníků a krytinou je falcovaný plech. Objekt bude 

situován v blízkosti místního parku, což dokonale zapadne k volnočasovému využití a 

rekreaci. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 
barevného řešení 
 Sportovní centrum je řešeno jako samostatně stojící objekt s dvěmi nadzemními 

podlažími a halou. Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do terénu. 

Díky vegetační střeše a své zelené a šedé barvě dokonale splyne s prostředím.  

B.2.2 Dispoziční, urbanistické a architektonické řešení 
 Hlavní vstupem vstoupíme do zádveří, dále do chodby, kde se nachází recepce – zde 

se nachází zázemí (WC, kancelář provozního, úklid, sklad nápojů, výtah) Odtud lze pokračovat 

přes buďto nahoru do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází konferenční místnost, 

kavárna, fitcentrum – nebo odsud lze pozorovat dění na sportovištích. Druhá varianta je 
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průchod přes čisté šatny (WC, šatny, sprchy) a odtud pokračovat na jedno ze sportovišť 

v prvním nadzemním podlaží (víceúčelová hala, squash) nebo do druhého nadzemního 

podlaží do fitcentra s fresh barem. Ve fitcentru je také kancelář trenéra a taktéž hygienické 

zázemí. 

  Technické zázemí (strojovna VZT, technická místnost, sklad sportovních potřeb) se 

nachází v nejvzdálenější části místnosti a je tak technologicky odděleno a nijak nenarušuje 

prostředí sportovního centra. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 

schodišti musí mít výšku madla minimálně 1 m a musí být dále provedena v 

souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 

vodorovné mezery maximálně 180 mm. Mezera mezi vodorovnou pochůznou plochou a 

zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 120 mm. Půdorysný průmět 

mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem porůzné plochy nebude širší než 50 mm. 

Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) Stavební řešení 
 Navrhovaný objekt bude řešen jako dvoupodlažní – nepodsklepený se 2 nadzemními 

podlažími. Nosný systém objektu bude řešen jako zděný systém z keramických tvárnic o 

tloušťce 300 mm, který bude doplněn tepelnou izolací z EPS tloušťky 160 mm. Vodorovné 

nosné konstrukce budou provedeny z železobetonu tloušťky 250 mm. Schodiště bude 

řešeno jako dvouramenné prefabrikované ze železobetonu. V objektu bude zřízen výtah. 

Výtahová šachta bude provedena ze keramický stěn o tloušťce 300 mm. Objekt bude 

zastřešen vegetační plochou nepochozí střechou a nad víceúčelovou halou bude střecha z 

lamelových vazníků . Základové konstrukce budou navrženy jako základové pasy 

z železobetonu v kombinaci s ztraceným bedněním a pod sloupy budou základové rošty 

nebo základové patky. Příčky budou řešeny z keramických tvárnic tloušťky 150mm.  V 

objektu se bude nacházet vzduchotechnika. Výplně otvorů v obvodových stěnách jsou z 

plastových profilů. Navržený komín je vícevrství v uceleném systému. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 Viz část D. Technická zpráva 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 

systému firmy Porotherm, tj. zděné keramické konstrukce s keramickými překlady a 

kombinací železobetonových sloupů s železobetonovými stropy. Hala bude tvořena 

železobetonovými sloupy s výplňovým zdivem porotherm. Výtahová šachta je v základu 

tvořena ze ztraceného bednění. U stropů se musí dodržovat konstrukční zásady a statické 

tabulky použitých systémů. 

 Na plochou střechu ani na střechu z lepených vazníků nebyl proveden statický 

výpočet, ale budou dodrženy zásadní konstrukční zásady pro provádění. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) Technické řešení 
 Základové konstrukce budou navrženy jako základové pasy z železobetonu 

v kombinaci s ztraceným bedněním a pod sloupy budou základové rošty nebo základové 

patky. Jako hydroizolace jsou navrženy modifkované asfaltové pásy . Zdivo je navrženo ze 

systému Porotherm, v suterénu ztracené bednění. Na obvodové i vnitřní zdivo jsou 

použity bloky 30 Profi, na příčky 14,5 Profi. Obvodové zdivo je zatepleno systémem ETICS 

polystyrenem EPS tl. 160mm. Omítka je silikonsilikátová. Stropní konstrukce bude provedena 

železobetonovou deskou tloušťky 250mm. Překlady v obvodové stěně a vnitřních nosných 

zdech budou použity překlady Porotherm KP 7 a v příčkách Porotherm KP 14,5. U haly bude 

překlad oken tvořit železobetonový věnec. K překonání výškových úrovní jednotlivých podlaží 

je navrženo žel.bet. dvouramenné přímé schodiště (u recepce) a jednoramenné přímé 

zalomené schodiště (ze šaten do fitcentra) obložené keramickou dlažbou. Také je navržen 

trakční výtah bez strojovny s kabinou 1100x1400m. Zastřešení objektu je zvoleno 

pomocí vegetační ploché střechy – hlavní hydroizolační vrstva je z m-PVC a hala je zastřešena 

střechou z lepených vazníků a na krytinu je použit falcovaný plech. 

  Jako nášlapná vrstva podlah jsou navrženy keramické dlažby, vinylové podlahy a 

koberce, na squash, fitcentrum a víceúčelovou halu jsou použity speciální skladby vyhovující 

danému použití (viz. Skladby konstrukcí) . Výplně otvorů v obvodové stěně jsou navženy 

pomocí šestikomorových plastových profilů od firmy Vekra Komfort. Vnitřní omítky budou 

štukové vápenocementové. Podhled bude tvořen zavěšeným sádrokartonovým podhledem. 

V mokrých místnostech bude proveden obklad dle projektové dokumentace a také bude 

v instalačních šachtách použit zelený sádrokarton odolný proti vlhkost. Zpevněné plochy 

kolem objektů jsou z betonové zámkové dlažby tl. 60mm a okapový chodníček tvořen říčním 

kamenivem.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu se nenachází technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Je řešena samostatným projektem. Viz část D.1.3.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ 

OCHRANY 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Je řešena samostatným projektem. Viz TEPELNĚ TECHNICKÁ POSOUZENÍ - PROGRAM 

TEPLO . 

b) Energetická náročnost stavby 
 Viz PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Neposuzuje se. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 
 Ve sportovním centru jsou navrženy hygienické jednotky i pro bezbariérové užití. 

Likvidace odpadních vod splaškových bude provedena odvodem do kanalizace. Dešťové 

vody budou svedeny do podzemní nádrže na dešťovou vodu s přepadem a vsakováním. 

Stavba má hydroizolaci navrženou tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 

vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  

 Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící současně funkci 

hydroizolace (nízký radonový index). 

  Místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s 

regulací tepla pomocí termostatických hlavic, je zde také navržena vzduchotechnika. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící současně funkci 

hydroizolace. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 Není. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Není. 

d) Ochrana před hlukem 
 Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány.  

e) Protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

e) Ochrana před ostatními účinky 
 Není. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infastruktury, přeložky 
 Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem 

pro budoucí objekt. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč 

domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž budou 

provedeny na hranici pozemku revizní šachty jak pro oddílnou kanalizaci, do které budou 

svedeny splaškové odpadní vody, tak i pro vodovod.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno dle 

projektové dokumentace TZB. STL plynová přípojka LPE 32 bude zakončena ve sloupku 

na hranici pozemku v HUP s uzávěrem KKI. Přípojka plynovodu bude provedena dle 

projektové dokumentace příslušného TZB. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
 Veřejná komunikace má šířku 8m a je asfaltová. Nově vybudovaná příjezdová cesta na 

pozemku objektu bude široká taktéž 8m a bude napojena na parkoviště, které disponuje 27 

stáními a 3 pro invalidy. K pěší komunikaci je navržen chodník ze zámkové dlažby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 

obrubníku kladeného do betonového lože. 

c) Doprava v klidu 
 Ke každé bytové jednotce připadá 1 parkovací stáni, které se nachází u příjezdové 

cesty pozemku. Viz situace. 

 V okolí se nachází mnoho pěších a cyklistických stezek, parkovišt. V okolí se také 

nachází rybník a park. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Před zahájením vlastní stavby budou odstraněny keře, které se nacházejí na 

staveništi, a bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na vhodném místě. Po dokončení 

stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Na pozemku se vysázejí 

listnaté a jehličnaté stromy. Biotechnická opatření nejsou. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda 
 Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany 

životního prostředí. O odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. O ovzduší. 

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

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Nemá vliv. 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 Nemá vliv. 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Stavba bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

podle vyhl. č. 380/2006 Sb. 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
 Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 
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vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 

hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 

blízkosti hranice pozemku. 

Vjezd na staveniště bude ze silnice, z východní části parcely. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, keře ani stromy. Dosavadně nebyl od 

demolice předchozího objektu pozemek využíván. V současnosti je pozemek pozemek 

oplocen cihelnou zdí. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 

skladování materiálu, zařízení staveniště apod., bude maximálně využíván pozemek 

staveniště. 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Pozemek je rovinný, tudíž je přístup bezbariérový takřka všude. 
e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 

stavby a po provedení základů kompletně využita pro hrubé úpravy okolí stavby. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem do nově navrhovaných nebo 

stávajících uličních vpustí. Případně bude voda z povrchu chodníků volně svedena do nově 

upravovaného pásu zeleně a zde bude volně zasakovat. Nové uliční vpusti budou s litinovou 

mříží 500/500. Uliční vpust bude DN 400 s kalovým dnem a košem s přípojkami SN8 DN 200 

v rozsahu dle situace stavby. Odtokové poměry komunikace nebudou stavbou dotčeny. 
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D. Technická zpráva  
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
Účel objektu 
 Jedná se o novostavbu sportovního centra v Prostějově. 

Základním cílem projektu je vybudování sportovního centra, které bude sloužit k 

volnočasovým aktivitám a rekreaci – bude zde i malá kavárna a freshbar. 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
a) Technická zpráva  
Účel objektu  
 Sportovní centrum je určeno k rekreaci.  

Funkční náplň a kapacitní údaje  
  Užitná plocha:    2738,89 m2 

Zastavěná plocha:  1549,90 m2 

  Obestavěný prostor:    15964,00 m3 

Počet funkčních jednotek:   4 

Předpokládaný počet obyvatel:   121 

Počet pracovníků:   3 

Sklon střechy:  sklon ploché střechy 2%, vazníkové 

8,75% 

Výška střechy úrovní 0,000:   plochá střecha – atika 9,300 m, hřeben  

vazníkové střechy 12,790m 

Součásti sportovního centra:   Parkoviště pro 27 automobilů a 3 stání 

pro bezbariérové užívání 

 

Architektonické a provozní řešení 
 Objekt je navržen jako samostatně stojící stavba členitého půdorysu. Je zde 

několik oddělených částí. Objekt je dvoupodlažní. 

  1NP: Sportovní zázemí se nachází na západní straně, na severní části je umístěno 

zázemí pro zaměstnance a také hygienické zázemí. Na severní straně se také nachází 

squashové kurty. Víceúčelová (badmintonová) hala se nachází jiho-východní straně.  Na 

severo-východní straně je také technické zázemí.  

  2NP: Na severní straně najdeme hygienické zázemí, a konferenční místnost, na 

západní straně fitness centrum, v samotném středu se nachází kavárna s freshbarem – 

odtud i z fitness centra je vidět okny do haly i na squash.  

  Vedle sportovního centra je umístěno parkoviště se stáním pro 27 automobilů a 3 

stání pro invalidy. Architektonicky je stavba dělena na dva celky – hala a fitness zázemí. 

Nejvyšší částí je víceúčelová hala. Obě části jsou však velice vhodně propojeny jak v 1. 

nadzemním, tak i v 2. nadzemním podlaží. Stavba také využívá výhledů na přilehlý park, 

který vynikne zejména při pohledu z fitcentra a zajišťuje klid v okolí. 

  Orientace ke světovým stranám je vhodně zvolena – okna jsou navrženy 

primárně pro přístup denního světla, lze jimi i větrat avšak hlavní větrání prostorů je 

řešeno pomocí vzduchotechnické jednotky. 

    
 



Materiálové řešení  
 Objekt je řešen v jednoduchých konstrukcích a tvarech. 

První trakt (fitness zázemí) je tvořen na základových pasech z prostého betonu 

v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednění a na základových patkách se základovou 

spárou trvale pod hladinou podzemní vody. Tvarovky ztraceného bednění jsou chráněny 

tepelnou izolací XPS a kolem výtahové šachty, která je založena na základové desce je 

chráněna i obezdívkou. Druhý trakt (víceúčelová hala) je založena na základových pasech 

a roštech v kombinaci se ztraceným bedněním.  

Všechny vodorovné konstrukce (stropy) jsou tvořeny železobetonovou deskou tl. 

150mm.  

  Nadzemní části jsou tvořeny z tvárnic Porotherm 30 Profi, jak vnější tak i vnitřní. 

Příčky jsou Porotherm 14 Profi. U víceúčelové haly, squashe, technické místnosti a 

fitness centra je nosný systém tvořen sloupy s průvlaky. Fitness zázemí je zastřešeno 

vegetační plochou střechou, hala je zastřešena lepenými vazníky. Úroveň podlahy nad 

terénem je 0,15m. Zateplení je provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s tepelnou izolací z EPS. Zateplení víceúčelové haly je z PIR desek, jako krytina slouží 

falcovaný plech a hydroizolační vrstva je z asfaltového pásu (spád 8,75%), to vše je 

upevněno na vaznicích, které leží na lepených vaznících. Zateplení ploché střechy je 

z EPS a taktéž i spádové klíny (spád 2%). Hlavní hydroizolační vrstva je z m-PVC.  

  Podlahy jsou řešeny jako plovoucí, jediná rozdílná podlaha je na squashových 

kurtech, kde je palubovka. Venkovní dlažba je provedena z betonových dlaždic. 

  Venkovní fasádu tvoří silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s fasádním nátěrem 

Weber - barva šedá a zelená, víceúčelový hala je pak bílá. Povrch soklu je tvořen 

marmolitem. Okna a venkovní dveře plastová Vekra komfort EVO v barvě antracit. 

Klempířské prvky (žlaby, svody a parapety) provedeny na míru z pozinkovaných plechů.     

Komín je tvořen třívrstvým systémem SHIEDEL ABS 20. 

 
Výtvarné řešení  
 Pro daný objekt není řešeno.  
 
Celkové provozní řešení 
  Hlavní vstupem vstoupíme do zádveří, dále do chodby, kde se nachází recepce – 

zde se nachází zázemí (WC, kancelář provozního, úklid, sklad nápojů, výtah) Odtud lze 

pokračovat přes buďto nahoru do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází 

konferenční místnost, kavárna, fitcentrum – nebo odsud lze pozorovat dění na 

sportovištích. Druhá varianta je průchod přes čisté šatny (WC, šatny, sprchy) a odtud 

pokračovat na jedno ze sportovišť v prvním nadzemním podlaží (víceúčelová hala, 

squash) nebo do druhého nadzemního podlaží do fitcentra s fresh barem. Ve fitcentru je 

také kancelář trenéra a taktéž hygienické zázemí. Technické zázemí (sklad sport. nářadí, 

technická místnost, strojovna VZT) se nachází na druhé straně vchodu objektu a je tak 

vhodně odděleno od provozní části. 

  Řešení sportovního centra a jeho orientace jednotlivých místností ke světovým 

stranám je dostatečné a zcela vyhovující. 

 
 
 
 



Bezbariérové užívání stavby  
 Bezbariérové užívání bude řešeno v celé budově. a v jednom bytu v 1.NP. Na 

parkovacích a odstavných plochách osobní motorová vozidla před objektem budou 3 

parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou. 

Parkovací stání pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace přímo navazuje 

na rampu vedoucí do objektu a splňuje požadované rozměry dle normy ČSN 73 6056. 

Vstupní dveře budou splňovat podmínky pro bezbariérové užívání. Průchozí rozměr 

dveří bude 900 mm.Zámek dveří bude umístěn ve výšce 1000 mm nad podlahou a klika 

dveří 1100 mm nad podlahou. Vstup bude snadno rozpoznatelný vůči okolí. Vizuální 

nápisy pro orientaci veřejnosti budou splňovat požadavky na kontrast a osvětlení tak, 

aby byly dobře viditelné. 

 
Technologie výroby  

 Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy.  

 
Konstrukční a stavebně technické řešení  
 SO01 - Navrhovaný objekt je dvoupodlažní a nepodsklepený.  

Jako zastřešení je řešena nepochozí vegetační jednoplášťový plochá střecha. Spádová 

vrstva ploché střechy (2%) je tvořena klíny z EPS v minimální tloušťce 20 mm. Tato 

spádová vrstva je doplněna jednou vrstvou tepelné izolace z EPS o tloušťce 200mm. 

Hlavní hydroizolační vrstva je z m-PVC. 

  U víceúčelové haly je zastřešení řešeno pomocí lepených vazníků, vaznic, PIR 

desek a jako krytina je navržen falcovaný plech, hl. hydroizol. vrstva z asfaltového pásu. 

 Nadzemní části jsou tvořeny z tvárnic Porotherm 30 Profi, jak vnější tak i vnitřní. 

Příčky jsou Porotherm 14 Profi zděné na maltu profi. Základové konstrukce jsou řešeny 

jako železobetonové základové rošty a základové patky, ale i základovými pasy z betonu 

C20/25 v kombinaci se ztraceným bedněním tl. 300mm. 

  Podkladní beton je rovněž C20/25.  

  Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z EPS – tl. 

160mm. 

  Schodiště je navrženo jako monolitické s tloušťkou mezipodesty 200 mm. 

Pozemek, na kterém bude navrhovaná stavba umístěna, bude napojen na místní 

komunikaci přes chodník. Na stavebním pozemku budou zřízeny přípojky elektrické 

energie, vodovodu, nízkotlakého plynovodu, sdělovacích kabelů a oddílné kanalizace. T 

rasy jednotlivých přípojek budou provedeny přímé a co nejkratší. Sítě budou umístěny 

tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, údržbách a rekonstrukcích byly snadno 

proveditelné, a zároveň, aby zásahy do prostoru komunikací byly co nejmenší. Sítě 

technického vybavení splňují požadavky na nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti a 

krytí. Sítě technické infrastruktury nebudou ukládány pod stromy, nebo do jejich 

blízkosti. Hydrogeologické poměry nebudou umístěním podzemních sítí negativně-

ovlivněny.  

 

Bezpečnost při užívání stavby  
 Stavba sportovního centra byla navržena a bude vystavěna v souladu s Obecně 

platnými požadavky na výstavby.  

 

 



Stavební fyzika  
- tepelná technika  

Navržené konstrukce a výplně otvorů jsou vyhovující hodnotám viz Vyhláška 78/2013 Sb. 

(Příloha: TEPELNĚ TECHNICKÁ POSOUZENÍ - PROGRAM TEPLO, TEPELNĚ TECHNICKÁ 

POSOUZENÍ, TEPELNÁ STABILLITA) 

- osvětlení, oslunění  

Místnosti jsou osluněny přirozeně – okny, ale i uměle zabudovaným osvětlením na 

stěnách, v podhledu nebo na stropě. Světla by měla vytvořit koncentrovaný paprsek 

silného bílého světla. 

(Příloha: POSOUZENÍ ČINITELE DENNÍHO OSVĚTLENÍ) 

- akustika - hluk, vibrace  

Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovali požadavky ČSN 730532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány. Stavba se nachází poblíž místní komunikace, 

která však dle hlukové mapy nevytváří hluk ani vibrace – tudíž splňuje hygienické limity 

pro den i noc. 

b) Výkresová část  
Viz samostatné přílohy D1.1. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů  

Bourací práce  
 Pozemek je určen k výstavbě sportovního centra. Na pozemku se nenachází 

žádné objekty, které by bylo nutno odstranit z důvodu zahájení výstavby bytového 

domu.  

Vytyčení stavby  
 Umístění stavby je navrženo v souladu územního plánu a také regulačního plánu. 

Jsou dodržena regulativa pro danou lokalitu. Situování stavby je známé ze situačních 

výkresů, které jsou v samostatné příloze tohoto projektu.  

Zemní práce 
  Nejprve budou provedeny měřičské práce geodetickou firmou. 

Všude, kde se budou pohybovat stavební stroje a kde budou skladovány a připravovány 

stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. Nachází se zde hlína písčitá – 

F3 – Rdt = 200MPa. Ornice bude uskladněna na předem určené skládce. Zemní práce u 

tohoto projektu zahrnují výkopy základových pasů, patek, roštů, terénní úpravy (zářezy a 

násypy), hutnění, výkopy pro vedení jednotlivých přípojek a výkopy pro základy plotu. 

Přebytečný výkopek bude odvážen na předem určenou skládku. Část výkopku se 

ponechá uskladněná na stavebním pozemku pro zpětné zásypy, které se budou hutnit.  

Svahování bude provedeno ve sklonu 1:0,6 – výkres D1.1.01. 

   

Základové konstrukce  

  Před zahájením betonáže musí být usazeno potrubí dešťové a domovní 

kanalizace, také hromosvod (zemnící pásek) a také musí být zabedněny prostupy. 

   Základové konstrukce objektu budou tvořeny základovými pasy z prostého 



betonu C20/25 v kombinaci se ztraceným bedněním tl. 300mm. Pod sloupy budou 

provedeny železobetonové patky z betonu C20/25. pod víceúčelovou halou budou 

provedeny dva železobetonové rošty z betonu C20/25. Pod rošty a patkami provedeme 

nejdříve podkladní beton v tloušťce 100mm. Pod výtahovou šachtou bude provedena 

železobetonová deska tloušťky 300mm a pod ní podkladový beton 80mm. Nesmíme 

také zapomenou na schodišťový základ. Odskok základu bude proveden po 500mm. 

Výztuž bude muset být navržena a posouzena statikem. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu  
   Stavba se nachází v území s nízkým radonovým indexem, tudíž hydroizolace a 

protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy 

(Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral). Spodní pás bude bodově 

natavený na podkladní desku a horní celoplošně na spodní asfaltový pás. Podkladní 

deska bude před prováděním hydroizolace a protiradonové izolace opatřena nátěrem z 

asfaltové penetrační emulze. Oba asfaltové pásy mají tloušťku 4 mm a jejich skladba je 

detailněji popsána v příloze „skladby konstrukcí“. 

Nosný systém svislý  
SO01  

 Základ zdiva nad základy je navržen z tvárnic ztraceného bednění BETON BROŽ. 

Budou tloušťky 300 mm budou vyplněny betonem C20/25 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 

mm - S2. V závislosti na posudku statika může být zdivo vyztuženo svislými ocelovými 

pruty, nebo ocelovými pruty vloženými do vodorovných spár. Obvodové zdivo bude 

z tvárnic Porotherm 30 Profi a bude zatepleno KZS ETICS - EPS polystyrenem tloušťky 

160 mm. Vnitřní nosné zdivo bude taktéž z tvárnic Porotherm 30 Profi. Příčky budou 

provedeny z Porothermu 14 Profi. 

 Nosný systém tvoří i železobetonové sloupy ve fitness centru, squashové chodbě, 

technické místnosti a víceúčelové hale.  

Instalační šachty jsou tvořeny ze sádrokartonu KNAUF tloušťky 20mm (skladba ve výpisu 

skladeb). 

 
Nosný systém vodorovný  
 
Stropy  
 Jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 250mm, beton C20/25, ocel B500 

B, třída prostředí XC1 (nutno posoudit statikem). Součástí desky je i železobetonový 

pozední věnec – v místě oken víceúčelové haly tvoří překlad (nutno vyztužit).  

  Stropní konstrukce haly je zároveň střecha z lepených vazníků. 

Překlady 
 Na nosné zdivo ve všech podlažích budou osazeny nosné spřažené keramické 

překlady Porotherm KP 7. V příčkách nad výplněmi otvorů budou umístěné nenosné 

ploché keramické překlady Porotherm KP 11,5. Ve víceúčelové hale bude nad okny tvořit 

překlad železobetonový věnec. 

Věnce  
 Kolem stropní konstrukce bude proveden spojitý železobetonový věnec pro 

přenesení vodorovných sil od větru a účinků nerovnoměrného sedání. Při betonáži 

věnců bude použito bednění. Železobetonový věnec 300x250mm - beton C20/25, ocel B 

500 B, třída prostředí XC1.   



Střecha  
 Jako zastřešení fitness zázemí (první trakt) je řešena nepochozí vegetační 

jednoplášťový plochá střecha. Spádová vrstva ploché střechy (2%) je tvořena klíny z EPS v 

minimální tloušťce 20 mm. Tato spádová vrstva je doplněna jednou vrstvou tepelné 

izolace z EPS o tloušťce 200mm. Hlavní hydroizolační vrstva je z m-PVC. Parotěsnou 

vrstvu tvoří asfaltový pás SBS s nosnou vložkou z hliníku s nakašírovanými skelnými 

vlákny. Atika je z tvarovek Porotherm 30 Profi a pomocí OSB desky a klínů z EPS izolace 

je vytvořen sklon 5,24% směrem k vnitřní straně. Odvodnění je zajištěno 6x střešní 

vpustí Topwet 110 PVC-S a pojistné přepady jsou tvořeny přepadem Topwet TWPP 75 

BIT PVC, vpusti jsou opatřeny ochrannými koši. Pojistné přepady jsou instalovány 

v nejnižších místech. 

  U víceúčelové haly je zastřešení řešeno pomocí lepených vazníků, vaznic, PIR 

desek a jako krytina je navržen falcovaný plech, hl. hydroizol. vrstva z asfaltového pásu 

s výztužnou vložkou z hliníkové fólie. Odvodnění zajištěno pomocí okapových žlabu a 

okapových svodů do dešťové kanalizace. Lepené vazníky jsou v každé liché vazbě 

zavětrovány ocelovými táhly (nutno navrhnout statikem).  

  Na obou střechách jsou zajištěny kotvící systémy proti pádu osob 

  Přístup je zajištěn pomocí žebříků. 

 

Tepelné izolace  
  Dům má velmi kvalitní tepelnou izolaci systém ETICS - obvodové zdivo zatepleno 

EPS tl. 160mm, izolace přikotvena za pomocí kotvících bodů. Kotvící body budou 

zapuštěny min. 25mm a následně zazátkovány zátkou z EPS. V podzemní části zajištěna 

izolace pomocí XPS. V podlahách použita tepelná izolace EPS150S – v 1NP tl. 2x60mm, 

v 2NP tl. 60mm. 

  Nad víceúčelovou halou budou tepelnou izolační vrstvu plnit PIR desky. 

Posouzení viz TEPELNĚ TECHNICKÁ POSOUZENÍ - PROGRAM TEPLO. 

 
Výplně otvorů obálky budovy  
Plastová okna a dveře Vekra komfort EVO v barvě hnědé antracit - izolační trojsklo, Ug = 

0,5 W/m2.K, Uw = 0,71 W/m2.K. Podrobněji viz. Výpis Prvků 

 
Výplně otvorů v interiéru  

Vnitřní dveře budou dřevěné rámové nebo obložkové, v technické místnosti budou 

dveře protipožární – kompletní dodávka firma SAPELI. Také se zde budou nacházet 

protipožární dveře a dveře únikové s panikovým kováním.  Podrobněji viz. Výpis Prvků 

 
Podlahy  
 V přízemí je tloušťka všech podlah 200mm. V 2.NP je tloušťka podlah 150mm. 

Všechny jsou řešeny jako plovoucí, kromě podlahy v 1NP na squashi, kde je palubovka. 

Detailněji viz Skladby konstrukcí ve složce č.3.  

 
Schodiště  
 Interiérové schodiště z 1NP od recepce do kavárny je navrženo jako 

dvouramenné s přímými stupni. Z šaten do fitness centra bude jednoramenné zalomené 

přímými stupni. Schodiště budou provedena jako monolitická železobetonová. Šířka 

schodišťových ramen je 1200mm. Schodiště bude vetknuto mezipodestou tloušťky 



200mm do přilehlých a odizolováno pomocí pružných podložek z důvodu akustiky a 

vibrací. Zábradlí ocelové - výšky 1000 mm. Schodiště je osvětleno umělým i denním 

světlem. Provětrání zajištěno oknem a vzduchotechnikou. Na schodištích je keramický 

obklad – na stupnici i podstupnici. 

 
Komín  
 Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí jednoprůduchového komínového 

tělesa od firmy Schiedel – ABS 20. Výška komínu nad střechou dodržena dle normy 

(hrana haly) Tvárnice 400x400mm, průměr průduchu 200mm, tepelná izolace 50mm. 

 
Vnitřní povrchové úpravy  
 Stěny – povrchová malba PRIMALEX PLUS 

Strop – PRIMALEX PLUS  

Podhled – sádrokartonový podhled zavěšený – nosný závěsný systém z horního a     

dolního podhledového roštu + 2x R-CD profil ocelový tl. 0,6mm a rozměrů 

60x27mm.  Specifikace viz Výpis prvků. 

 Instalační šachy – sádrokartonové dvojitě opláštěné. Specifikace viz Výpis prvků. 

 Keramické obklady stě. Výšky obkladů jsou zřejmé z   

  dokumentace v příloze č. 3.  

 
Vnější povrchové úpravy  
 Venkovní fasádu tvoří silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s fasádním nátěrem 

Weber - barva šedá a barva zelená, u víceúčelové haly barva bílá. Materál soklu je 

marmolit – barva černá.  

 
Klempířské práce  
 Okapy, dešťové svody, oplechování střechy, parapetů a vyústění nad střechu – 

pozinkovaný plech. Specifikace viz Výpis prvků. 

 
Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací  
 Pro daný projekt není řešeno.  

 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software  
 Pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby byly 

použity platné normy. Projekt byl sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního 

práva, tj. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Pro vypravování projektu bylo 

využito výpočetní techniky, výukového software ArchiCAD 21.0, LUMION 3D a 

kancelářský software Office 365 od firmy Microsoft.  

 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  
 Projektová dokumentace řeší podrobně všechny detaily konstrukcí.  

 
b) Podrobný statický výpočet  
 Byl proveden předběžný výpočet a návrh rozměru nejvíce zatíženého pasu a 

základové patky – ostatní prvky jsou stanoveny empiricky. 

 



c) Výkresová část  
 Viz samostatná příloha tohoto projektu. Složka č.3. – D1.1. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
 Viz samostatná příloha tohoto projektu. Příloha č. 4 - část D.1.3.01 - TECHNICKÁ  

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

  Kategorie objektu: nevýrobní objekt 

  Počet požárních úseků: 2 

  Stupeň bezpečnostu požárních úseků – II a V.SPB 

  Posouzení – objekt všechny požadavky SPLŇUJE.  

D.1.4 Technika prostředí staveb  
 Vytápění: 

  Sportovní centrum bude vytápěno plynovým kotlem VIESSMANN Vitocrossal 300 

o výkonu 2,5-49kW. Bude sloužit jak pro vytápění tak pro ohřev vody – nádrž 200l – 

Vitocell 100-V. Bude umístěn v technické místnosti.  Bude napojen na komínový systém 

SHIEDEL ABS 20, V místnostech budou deskové radiátory a fitness centrum, squash a 

víceúčelová hala bude vytápěna vzduchotechnickou jednotkou – distribuční prvky budou 

nastavitelné dýzy. 
  Vnitřní vodovod: 

Hlavní uzávěr umístěn ve vodoměrné šachtě. Rozvody po sportovním centru zajištěny 

potrubím PPR a PE a jsou vedeny v instalačních šachtách, podhledech a předstěnách. 
  Vnitřní kanalizace: 

Připojovací potrubí je v podlaze nebo v instalačních šachtách a stěnách. Ležaté potrubí 

vedeno pod podkladním betonem v zemině nebo mimo ní. Potrubí napojena na 

splaškovou kanalizaci. Materiál rozvodů je z OOHHT a OVC KG. 
  Vzduchotechnika: 

Projet neřeší 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
 Projekt neřeší. 

 



ZÁVĚR 

Výsledná diplomová práce splňuje stanovené zadání a cíle. Postupem 

diplomové práce bylo vytvoření prvotních návrhů, tedy studií tak, aby stavba 

nenarušovala a zapadala tak architektonicky a urbanisticky do dané lokality.  

 Dále bylo nutné vyřešit dispozice objektu. Dalším postupem práce bylo 

vytvoření všech náležitostí pro projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení 

stavby. 

 Díky této práci jsem se zdokonalil v projektování, rozšířil si obzor v oblasti 

stavebních materiálů, konstrukcí a navrhování. V průběhu došlo k lehkým změnám 

oproti prvotnímu návrhu vypracování práce. 

Diplomová práce byla zpracována ve formě projektové dokumentace ve 

stupni pro provedení stavby dle platných norem, předpisů a vyhlášek České 

republiky. Výstupem diplomové práce je tedy projektová dokumentace pro 

sportovního centra v Prostějově, a to výkresová dokumentace včetně textových 

částí, výpočtů, výpisů skladeb a materiálů, tepelně technického posouzení a požárně 

bezpečnostního řešení. 
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P.Č. - parcelní číslo 

HI - hydroizolace 

TI - tepelná izolace 

P.Ú. - požární úsek 

SPB - stupeň požární bezpečnosti 

XPS - extrudovaný polystyrén 

EPS - expandovaný polystyren 

K.Ú. - katastrální úřad 

PT - původní terén 

UT - upravený terén 

ČSN - Česká technická norma 

λ - Součinitel tepelné vodivosti 

U - Součinitel prostupu tepla 

Uf - Součinitel prostupu tepla rámem 

Ug - Součinitel prostupu tepla sklem 

Uw - Součinitel prostupu tepla okna 

R - Tepelný odpor 

e - Exteriér 

i - Interiér 

Bpv - Balt po vyrovnání 

S – JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n.m. - Metrů nad mořem 

RŠ - revizní šachta (koordinační situace) 

VŠ - vodoměrná šachta (koordinační situace) 

R.Š. - rozvinutá šířka (výpis klempířských prvků) 



A.N. - akumulační nádrž (koordinační situace) 

V.J. - vsakovací jímka (koordinační situace) 

KCE - konstrukce 

T - Truhlářský výrobek 

K - Klempířský výrobek 

Z - Zámečnický výrobek 

S - Skladba konstrukce 

k. ú - Katastrální území 

tl. – Tloušťka konstrukce 
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