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ABSTRAKT  
Předmětem této diplomové práce je vypracovat dokumentaci pro provedení stavby - novostavby 
lezeckého centra. Objekt se nachází v severních Čechách, v obci Litoměřice. Při návrhu byl kladen 
důraz na co nejvyšší kvalitu lezeckého provozu a zázemí pro sportovce. Z tohoto důvodu centrum 
disponuje dvěmi lezeckými stěnami rozdílného zaměření. Dále zde nalezneme také kavárnu s barem. 
Druhotně lze prostory využít také pro vzdělání a školení v oblasti výškových prací, bezpečnosti v 
horách ap. Objekt má 3.NP a 1.PP. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
lezecké centrum, lezecká stěna, železobeton, sportoviště, plochá střecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
The subject of this diploma thesis is to elaborate documentation for construction - new building of 
climbing center. The building is located in northern Bohemia, in the village of Litomerice. The design 
emphasized the highest possible quality for climbing and facilities for athletes also. For this reason, 
the center has two climbing walls focused on different climbing disciplines. There is also a café-bar. 
Secondary the space can also be used for education and training in the field of work at heights, safety 
in the mountains, etc. The building has 3 above-ground floors and a basement. 

KEYWORDS  
Climbing centre, climbing wall, reinforced concrete, sports ground, flat roof 
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1. Úvod 
 
Předmětem diplomové práce bylo vypracovat návrh projektové dokumentace pro novostavbu 
lezeckého centra. Řešená stavba je umístěna v rovinaté oblasti v severních Čechách. Pozemek se 
nachází v západní části této obce. Lezecké centrum se skládá ze dvou oddělených stěn a to z lezecké 
stěny výšky takřka 25 metrů a druhé menší boulderové stěny. Sportoviště poskytne zázemí také ve 
formě kavárny s barem, šaten a sprch s toaletami.  
Stavba je čtyřpodlažní. Obsahuje jedno podzemní podlaží a tři nadzemní. Zastřešení je provedeno 
pomocí ploché střechy. V úrovni 2.NP je část střechy zpřístupněna jako pochozí.  
Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický stěnový železobetonový systém. Novostavba je vržena 
dle platných norem a vyhlášek.  

 

2. Vlastní text práce  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Lezecké centrum 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
Adresa:   sjezd z ulice Českolipská, 412 01 Litoměřice 
Parcelní číslo:   4005/2 
Katastrální území:  Litoměřice [685429] 
Vlastnické právo:  BUS.COM a.s., Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
Číslo LV:  1561 
Výměra [m2]:  6536 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:  ostatní plocha 

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Stanislav Kučera 
Vchynice 110, 410 02 Lovosice 
Tel.: +420 739 123 321 
Mail: stanislav.kucera@gmail.com 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 

Bc. Daniela Kučerová 
Marie Steyskalové 7, 612 00 Brno 
Tel.: +420 724 123 321 
Mail: daniela.kucerova@gmail.com 

 
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, 
 

Bc. Daniela Kučerová 
Marie Steyskalové 7, 612 00 Brno 
Tel.: +420 724 123 321 
Mail: daniela.kucerova@gmail.com 

 
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. 

 
Bc. Daniela Kučerová 
Marie Steyskalové 7, 612 00 Brno 
Tel.: +420 724 123 321 
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Mail: daniela.kucerova@gmail.com 
 
 
A.2 Členění na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – NOVOSTAVBA LEZECKÉHO CENTRA 
SO 02 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA 
SO 03 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ 
SO 04 – OKAPOVÝ CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA 
SO 05 – BETONOVÝ ŽLAB 
SO 06 – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
SO 07 – TERÉNNÍ ÚPRAVA, VEGETACE A ZELEŇ 
SO 08 – VEŘEJNÁ KOMUNIKACE 
SO 09 – PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření), 

 
- 

 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
 

● Územní plán obce Litoměřice 
● Příslušná katastrální mapa 
● Mapa inženýrských sítí 
● Mapa geologického podloží 

 
c) další podklady. 

 
● Mapové podklady – maps.google.com 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat dokumentaci stavby. Dodavatelská 
dokumentace stavby bude provedena podle podkladů pro provedení stavby. K provádění 
dokumentace je oprávněna autorizovaná osoba. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Během provádění stavebních prací se budou dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni. 
Mají za povinnost používat osobní ochranné pomůcky zajištěné zaměstnavatelem. Stavba, 
pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Musí být dodržovány minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Posouzení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ponecháno na majiteli firmy. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 

Na řešeném pozemku se nenachází žádná ochranná pásma. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 

Staveniště bude zaujímat polohu pozemku parc. č. 4005/2. Napojení staveniště na 
stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno z přilehlé komunikace na jižní straně. Vjezd 
ze staveniště na komunikaci bude označen značkou Pozor výjezd vozidel stavby. Na staveništi 
budou zřízeny provizorní přípojky zhotovené před začátkem realizace stavby. Jedná se o 
přípojky elektrické energie a vody. Dále budou na staveništi umístěny chemické WC. 
Staveniště bude oploceno, vjezd na staveniště bude uzamčen a staveniště bude označeno 
varovným nápisem zákaz vstupu. Dále budou během výstavby dodržena nařízení vlády č. 
502/200 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Pracovní doba bude 
určena dle požadavku vycházejících předpisů. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající 
objekty, není tedy třeba provádět asanaci či demolici. 

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, 

Novostavba lezeckého centra je umístěna v nepříliš hustě zastavěné části obce 
Litoměřice, na parc.č. 4005/2. Výměra parcely je 6536 m2. Pozemek, na němž je objekt 
osazen je nezastavěný travnatý, mírně svažitý směrem k jihu. V jižní části pozemku se nachází 
stávající síť NN, jednotná kanalizace a vodovodní řád. U těchto sítí bude respektováno 
ochranné pásmo dané správcem. Odtud také povedou veškeré přípojky sítí k objektu. Na jižní 
straně je rovněž situována komunikace II. třídy a chodník pro pěší. Pozemek bude na tuto 
komunikaci napojen vjezdem šíře 6 m. Pozemek neleží v záplavovém či poddolovaném území. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Navrhovaný objekt splňuje všechny podmínky dané územním plánem obce Litoměřice.  
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Stavba je vedena v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemek je územním 
plánem obce stanoven jako plocha OS - sport a tělovýchovu. Stavba tedy splňuje podmínky 
stanoveny územním plánem obce 

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

  Nebyly vydány žádné výjimky.  

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

Případné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny 
v situačních výkresech. 

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

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, při návrhu se vycházelo z podmínek 
obvyklých pro dané území.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním území ani v lokalitě Natura 
2000. Stavba nezasahuje do žádných ochranných a bezpečnostních pásem. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

  Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území a není ohroženo poddolováním. 

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

Stavba svým vzhledem nenarušuje okolní zástavbu ani funkčnost okolních staveb a 
pozemků. Realizace záměru, za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a technologické 
kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, 
ekologická ani požární, který by mohla nepříznivě působit na okolí. Stavba nebude mít 
negativní vliv na odtokové poměry. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  Na pozemku není potřeba provést asanace ani demolice. Jedná se o travnatý pozemek. 

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

Řešený pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu. Dočasné ani trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa se nemusí 
provádět. 

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

Ke stavebnímu pozemku přiléhá na jižní straně komunikace II. třídy. Přístup na 
pozemek bude řešen z této komunikace. Stávající inženýrské sítě jednotné kanalizace, vedení 
elektrické energie a vodovodní řád jsou uloženy rovněž pod touto komunikací. Objekt bude 
napojen nově zbudovanými přípojkami inženýrských sítí na tyto veřejné sítě. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou žádné věcné a časové vazby 
stavby podmiňující vyvolané, související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Parceln
í číslo 

Výměra Typ parcely Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Stavba 
na poz. 

Vlastník 

4005/2 1561 Parcela katastru 
nemovitostí 

Jiná 
plocha 

Ostatní 
plocha 

- BUS.COM a.s., 
Rotavská 2565/2b, 
15500 Praha 5 

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

  Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

B.2. Celkový popis stavby 
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, 

  Navržený objekt je novostavba. 

b) účel užívání stavby, 

Navržený objekt je sportovištěm. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalého charakteru. 

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

Stavba neuplatňuje nárok na výjimky, dodržuje technické požadavky dané zákonem 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále požadavky 
dané vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Rovněž je v souladu se zákonem 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na stavby a 16 novelizovanou vyhláškou 20/2012 a jsou splněny požadavky na bezbariérové 
užívání dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 

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

  viz B.1 e) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Stavba není kulturní památkou a nepodléhá žádné ochraně. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

  
Zastavěná plocha:    

 Počet nadzemních podlaží:  3 
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 Počet podzemních podlaží:  1 
 Podlahová plocha v 1.PP:  148,64 m2 
 Podlahová plocha v 1.NP:  212,85 m2 
 Podlahová plocha v 2.NP:  198,96 m2 

 Podlahová plocha v 3.NP:  39,1 m2 

 Obestavěný prostor:   4530,25 m3 
 Výška atiky:    13,055 m 
 Střecha:    plochá 
 Max. počet hostů:   60 +30 os 
 Kapacita restaurace:   15 os 

Počet pracovníků:   10 os 
Počet parkovacích míst:   45 míst 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Objekt bude napojen na sítě elektrické energie, vodovodu, jednotné kanalizace a 
sdělovacího kabelu. Dešťová voda bude likvidována přímo na pozemku vsakováním. Stavba 
byla klasifikována do třídy C-vyhovující. 

 
Bilance potřeby vody: dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 

 
Hosté lezecké stěny:   20 m3/rok/osobu 1800 m3/rok 

 Hosté restaurace:    8 m3/rok/osobu   120 m3/rok 
 Pracovníci:    18 m3/rok/osobu   180 m3/rok 
 Celkem:       2100 m3/rok 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

4/2020 – 11/2020 

j) orientační náklady stavby. 

  cca 18 mil. Kč 
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D.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  
Objekt slouží jako veřejné sportoviště, zaměření na halové lezení a bouldering. Součástí 

zázemí pro hosty jsou oddělené šatny a sprchy WC. Hosté mají rovněž možnost se občerstvit 
v kavárně, která je situována přímo do prostoru lezecké haly. Není tedy nutné procházet šatnou a po 
občerstvení dále pokračovat ve sportovních aktivitách. Kavárna poskytuje studenou kuchyni a obsluha 
kavárny hosty rovněž odbaví při platbě vstupného a vyzvednutí klíčků do šatny.  Kapacitně sportoviště 
pojme až 90 návštěvníku – 60 osob na vysokou lezeckou stěnu a 30 boulderistů. Kavárna je navržena 
pro až 15 osob současně a personál celého sportoviště, včetně instruktorů a obsluhy, se skládá z 10 
osob. 

Prostor kavárny lze využít také pro nejrůznější přednášky, prezentace školení zaměřené na 
lezeckou tématiku ap. Stěna poskytuje také dostatek simulací pro nácvik a školení pro potřeby 
bezpečnostních složek, záchranářů, hasičů, pracovníků ve výškách apod. 
 

D.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení  

Celý objekt lezeckého centra působí kubistickým dojmem. Půdorysně se jedná o obdélník, 
prostorově je tento obdélník rozdělen do dvou kvádrů, rozdílně vysokých. Vyššímu obdélníku dále 
ubíhá jedno průčelí směrem dovnitř dispozice. Tato šikmina vytváří převislý lezecký reliéf na vnitřní 
straně objektu.  

Hmota budovy je přísně formována pro maximální funkčnost a požadavky lezců. V kombinaci 
převážně chladných materiálů betonu, oceli a skla tak může celá stavba vyznít až industriálně. To 
umocňuje také volba barevných kombinací a povrchové úpravy materiálů. Celá budova je navržena 
z železobetonu. Zešikmená stěna je navíc provedena jako provětrávaná fasáda. Výplně otvorů mají 
hliníkové rámy v antracitovém odstínu. Potrubí VZT rovněž v antracitovém komaxitu.  

Nábytek a architektonické pojetí interiérů je navrženo opět jednoduché, ucelené až 
minimalistické. Antracitové dveře s klikami z matné nerezové oceli, masivní dřevěné židle a stoly 
v kavárně, doplněné kortenovými prvky na zdech. Materiály jsou vybrány tak, aby vytvořili příjemné, 
avšak nevšední prostředí pro všechny návštěvníky.  

Vstup do objektu je řešen v úrovni 1.NP z jižní strany. Zde se nachází prodejna lezeckého 
materiálu s příručním skladem. Dále recepce kombinovaná s barem, na který volně navazuje prostor 
kavárny. Tu je možné využívat v letní sezóně také s venkovním posezením. Prostory 1.NP dále 
obsahují toalety jak pro personál, tak pro návštěvníky sportoviště. Dle zakoupeného vstupného se 
následně návštěvník rozhodne, zda půjde do 1.PP na lezeckou stěnu, procházející všemi čtyřmi 
podlažími objektu a dosahující výšky takřka 25 m. Druhou možností je boulderová stěnu o výšce 
necelých 5 m v 2.NP.  

Veškeré lezecké prostory je možné vidět skrze četné prosklené stěny a okna v každé výškové 
úrovni podlaží. Stejně tak je lezecké centrum vybaveno výtahem, který zastavujíce v každém podlaží. 
Výtah má strojovnu v 1.PP. Obě stěny jsou vybaveny sklady lezeckého materiálu v blízkosti nástupů 
obou stěn.  

Lezecká stěna disponuje převislou částí ve sklonu 80° od vodorovné roviny a středovým 
zaobleným útvarem. Poskytuje tak obrovskou variabilitu stavěčům s možností stavět jak silové, tak 
vytrvalostní cesty. Prosklený stěna mezi železobetonovým schodištěm a stěnou je vyrobena 
z vysokopevnostního polykarbonátu a je možné ji rovněž osadit lezeckými chyty.  

 Naproti boulderové stěně ve 2.NP se nachází šatny, sprchy a toalety pro návštěvníky. Lezecké 
prostory poskytují dostatek světla díky střešním světlíkům a zároveň je takovéto osvětlení tím 
nejpřirozenějším pro sportovce, který by boční světlo okny oslňovalo, a navíc značně zasahovalo do 
lezeckých profilů. Pod boulderovou stěnou budou umístěny vysoké gymnastické žíněnky s překrytými 
spárami.  
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V posledním podlaží, tj. 3.NP, končí lezecká stěna slaňovacími oky. Z prostoru schodiště je 
přístupná venkovní terasa s vyhlídkou jižním směrem a také se zde nachází strojovna 
vzduchotechniky. Podlaží je opět přístupné jak po schodišti, tak pomocí výtahu.  

D.3 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba je navržena jako bezbariérová. 

D.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby  

a)  Zemní práce  

Před započetím veškerých prací bude provedeno vytýčení objektu a vytýčení poloh 
stávajících inženýrských sítí. Dále bude provedeno sejmutí ornice v potřebném rozsahu 
v tloušťce 150 mm. Ornice bude dočasně uložena na deponii na území pozemku a později 
použita pro zásyp a finální terénní úpravy. Poté se určí výškový bod, od kterého se budou 
následně určovat všechny výškové úrovně. Výkopové práce budou strojně dle potřebných 
figur s následným ručním dočištěním stavebních rýh. 

b)  Základové konstrukce  

Založení objektu je řešeno pomocí základových pasů z železobetonu. Do vykopaných 
a začištěných rýh bude proveden podkladní beton z C20/25, tl. 150 mm a bude přesahovat 
půdorys základů minimální o 250 mm. Na něj bude vybedněn a vybetonován základ 
z železobetonu. Na tento základ budou osazeny dvě řady tvarovek ztraceného bednění 
300x250 mm, které se dále vyplní betonem. Nad ztraceným bedněním bude podkladní 
betonová deska tl. 150 mm z prostého betonu C20/25. Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti 
bude použito hydroizolační souvrství z celoplošně nataveného SBS modifikovaného 
asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a SBS modifikovaného asfaltového pásu se skelnou 
tkaninou. 

c) Svislé nosné konstrukce  

Nosné obvodové zdivo je provedeno jako monolitické železobetonové z betonu 
C35/45, ocel B550B, tl. 300 mm. Stěna je kontaktně zateplena pomocí minerální vlny, na 
kterou je provedena provětrávaná fasáda nebo pohledová vrstva z omítky. Vše dle ETICS. 
Vnitřní nosné zdivo je rovněž z železobetonu tl. 300 mm, 200 mm a 150 mm. Betonové stěny 
splňují pohledovou kvalitu PB3. 

d)  Svislé nenosné konstrukce  

Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy materiálu YTONG, tl. 150 mm. 

e)  Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové 
z betonu C35/45, ocel B550B, tl. 300 mm. Většinou řešené jako křížem vyztužené desky. 

f) Schodiště  
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Schodiště je řešeno jako monolitické, železobetonové, provedené z betonu C35/45, 

vyztuženo ocelí B500B. Schodiště je uloženo po obvodu do železobetonových stěn tl. 300 

mm. Mezi jednotlivými rameny, která jsou široká 1200 mm, vzniká zrcadlo šíře 600 mm.  

g) Krov, střešní konstrukce  

Plochá střecha, nosná vrstva železobetonová monolitická z betonu C35/45, tl. 300 
mm.  

h) Komíny  

Neřeší se. 

i) Výplně otvorů vnější  

Jako výplně otvorů jsou navržena okna s tepelně izolačními trojskly a dvojskla, vždy 
s hliníkovým rámem (např. Schücco, zasklení SaintGobain) v antracitovém odstínu. 
Meziokenní rámečky swisspacer. Navržená okna se zasklením IV78 – vzduchová 
neprůzvučnost Rw=33-48 dB. Koeficient prostupu tepla celého okna max.  Uw=0,61 W*m-2K-

1. 

j) Úpravy povrchů vnějších  

Vnější omítky budou provedeny na kontaktním zateplení. Podkladní vrstva bude 
tvořena stěrkovou hmotou na cementové bázi s výztužnou sklovláknitou síťovinou. Na 
podkladní vrstvě bude proveden penetrační nátěr a pohledovou vrstvou bude silikonová 
tenkovrstvá omítka. Dalším typem vnější fasády je provětrávaná fasáda s povlakovou 
hydroizolací z PVC fólie. Na železobetonovou stěnu bude ukotven dřevěný rošt, do kterého se 
vloží minerální vlna tl. 200 mm. Na rošt je přikotvena separační vrstva z PE folie. Následně se 
umístí dřevěné trámky v druhém směru (svislém), které vytvoří provětrávanou vzduchovou 
mezeru tl. 50 mm. Na trámky jsou přibité OSB desky, tvořící plošné bednění. Na OSB desky 
je umístěna další separační vrstva z geotextílie 300 g/m2 a následně přikotvena PVC folie tl. 2 
mm jako hlavní povlaková hydroizolace. 

k) Úpravy povrchů vnitřních  

Stěny z železobetonu v pohledové kvalitě PB3, případně VPC omítky. Pohledové 
betonové plochy budou opatřeny uzavíracím transparentním nátěrem pro pohledové betony. 

l) Hydroizolace  

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je použito hydroizolační souvrství z celoplošně 
nataveného SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a SBS 
modifikovaného asfaltového pásu se skelnou tkaninou. 

m) Tepelná izolace  

Celý objekt je zateplen pomocí minerální vlny, nejčastěji tl. 200 mm. 

n) Klempířské prvky  
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Veškeré klempířské prvky jsou vyrobeny z titanzinkového plechu, viz výpis 
klempířských prvků. 

o)  Truhlářské prvky  

Viz výpis truhlářských prvků. 

p)  Zámečnické prvky  

Viz výpis truhlářských prvků. 

q) Podlahy  

Viz výpis skladeb. 

r) Podhledy  

Podhledy jsou použité z SDK desek, kazetové, zavěšené na jednoúrovňovém roštu. 

 
D.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika - hluk, vibrace – popis řešení  

Tepelná technika:  

viz. složka č. 6 - stavební fyzika 

Osvětlení:  

viz. složka č. 6 - stavební fyzika 

Oslunění:  

viz. složka č. 6 - stavební fyzika 

Hluk a vibrace:  

viz. složka č. 6 - stavební fyzika 

 

D.6 Výpis použitých norem  
- Zákon č. 183/2006 Sb: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2006. 

- Zákon č. 133/1985 Sb.: o požární ochraně a související předpisy. In: Sbírka zákonů České republiky. 

1985. 
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- Zákon č. 100/2001 Sb.: o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001. 

- Zákon č. 185/2001 Sb.: o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2001. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2009. 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb.: o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009. 95 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb ve znění novely vyhlášky č. 62/2013 Sb. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2006. 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb.: o obecných požadavcích na využívání území. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2006. 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb.: o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění novely 

vyhlášky č. 23/2008 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008. Použité ČSN normy 

- ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 2004. 

- ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky. 2010. 

- ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005. 

- ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011. 

- ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005. 

- ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005. - ČSN 73 0580-1. 

Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 2007. - ČSN 73 0802. Požární bezpečnost 

staveb – Nevýrobní objekty. 2009. 

- ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 2010. 

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 2009. 

- ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 2010. 

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 2003. - ČSN 73 1901. 

Navrhování střech – Základní ustanovení. 2011. 

- ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 2010. 

- ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. 2017. 

- ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 2011. 

- ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010.  
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3. Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo navržení a zhotovení projektové dokumentace pro objekt 

lezeckého centra v obci Litoměřice. Důraz byl kladen na potřeby moderního halového lezení a 
boulderingu spolu s potřebným komfortem pro samotné lezce. Byl rovněž splněn požadavek na 
druhotné využití prostor pro tematicky zaměřené přednášky a školení, související s výškovými 
pracemi, bezpečností v horách ap. Výstupem této práce je tedy zpracována projektová dokumentace v 
zadaném rozsahu, která splňuje platné zákony, vyhlášky a normy této republiky. Při vypracovávání 
tohoto projektu jsem čerpala z informací a znalostí získaných při studiu, vlastní praxe ve stavebnictví a 
důležitých připomínek mého vedoucího práce pana Ing. Jana Müllera, Ph.D., kterému tímto ještě 
jednou velice děkuji. Při projektování této práce jsem získala mnoho nových informací, které využiji i 
ve svém budoucím profesním životě. Výsledný návrh mé diplomové práce svým rozsahem a řešením 
odpovídá zadání diplomové práce.  
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Normy a předpisy 
      

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části ČSN EN 62305-1 
Ochrana před bleskem 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou ČSN 73 0833 Požární 
bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami ČSN 73 0540 – 1 
Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie     

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 - 4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – Požadavky 

 

Webové stránky 
www.velox.cz 
www.best.info  

www.isover.cz  
www.rigips.cz  

www.weber-terranova.cz  
www.soudal.cz  
www.dek.cz  

www.stavba.tzb-info.cz  
www.oceltabulky.cz  
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www.climax.cz  

www.schiedel.cz  
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 26 

www.best.info  

www.ferona.cz  
www.rheinzink.cz  

www.compacfoam.cz  

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP   nadzemní podlaží 

PP   podzemní podlaží 

S   suterén 

RD   rodinný dům     

p.č.   parcelní číslo 

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový  

ZPF   zemědělský půdní fond železobeton     

PB   prostý beton 

NN   nízké napětí 

TUV   teplá užitková voda 

NTL   nízkotlaký plynovod 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

HDPE   vysokohustotní polyetylen 

RŠ   revizní šachta 

VŠ   vodoměrná šachta 

ES   elektroměrová skříňka 

NDV   retenční nádrž na dešťovou vodu  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci tepelná izolace 

EPS   expandovaný polystyren extrudovaný polystyren 

MW   minerální vlna/plsť 

HI   hydroizolace   

PE   polyetylen   

PUR   polyuretan   

p.ú.   požární úsek   

SPB   stupeň požární bezpečnosti sádrokarton     

m n.m.   metry nad mořem     
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Bpv    Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

PB    polohový bod 

DN    jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

tl.    tloušťka 

Sb.    sbírky 

U    součinitel prostupu tepla 

UN,rq    požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc    doporučený součinitel prostupu tepla 

ČSN    česká technická norma 

kN    kilonewton 

q    nahodilé zatížení 

g    stále zatížení 

dB    decibel 

MV ČR   ministerstvo vnitra České republiky 

MMR ČR   ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhl.   vyhláška 

Σ   suma 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

pv    výpočtové požární zatížení 

Rd    únosnost 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

PHP   přenosný hasící přístroj 

 Θai    návrhová teplota interiéru  

Θe   návrhová teplota exteriéru 

 φi   vlhkost v interiéru 

 fRsi    teplotní faktor 

HT    měrná ztráta prostupem tepla 

Uem    průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc    doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq    požadovaný součinitel prostupu tepla 

bi   činitel teplotní redukce  
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6. SEZNAM PŘÍLOH 
 
SLOŽKA Č. 1:  

STUDIJNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

01   SITUACE      1:500  8 x A4 
02    PŮDORYS 1PP     1:100  2 x A4 
03    PŮDORYS 1NP     1:100  4 x A4 
04    PŮDORYS 2NP     1:100  4 x A4 
05    PŮDORYS 3NP     1:100  4 x A4 
06    ŘEZ A-A‘      1:100  2 x A4 
07    ŘEZ B-B‘, C-C‘, D-D‘    1:100  4 x A4 
08    POHLEDY      1:100  8 x A4 
 

PŘÍLOHA Č. 1 – VÝPOČET SCHODIŠTĚ      3 x A4 

PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPOČET ZÁKLADŮ      4 x A4 

 
SLOŽKA Č. 2:  

C SITUAČNÍ VÝKRESY 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

C.1   KATASTRÁLNÍ SITUACE    1:1000  2 x A4 
C.2   SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   -  2 x A4 
C.3    KOORDINAČNÍ SITUACE    1:200  16 x A4 
 

SLOŽKA Č. 3 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

D.1.1.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA    - 
D.1.1.02   PŮDORYS 1PP     1:50  4 x A4 
D.1.1.03   PŮDORYS 1NP     1:50  8 x A4 
D.1.1.04  PŮDORYS 2NP     1:50  8 x A4 
D.1.1.05   PŮDORYS 3NP     1:50  8 x A4 
D.1.1.06   ŘEZY       1:50  16 x A4 
D.1.1.07   POHLED NA STŘECHU    1:50  8 x A4 
D.1.1.08  POHLEDY      1:50  16 x A4 
D.1.1.09  3D POHLED      1:50  2 x A4 
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PŘÍLOHA Č. 1 – VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ    7 x A4 

PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPIS OKENNÍCH OTVORŮ     5 x A4 

PŘÍLOHA Č. 3 – VÝPIS DVEŘNÍCH OTVORŮ     5 x A4 

PŘÍLOHA Č. 4 – VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ    2 x A4 

PŘÍLOHA Č. 5 – VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ    2 x A4 

PŘÍLOHA Č. 6 – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH     2 x A4 

 
SLOŽKA Č. 4 

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

D.1.2.01  VÝKRES ZÁKLADŮ    1:50  14 x A4 
D.1.2.02   VÝKRES STROPU NAD 1PP   1:50  4 x A4 
D.1.2.03   VÝKRES STROPU NAD 1NP   1:50  8 x A4 
D.1.2.04   VÝKRES STROPU NAD 2NP   1:50  8 x A4 
D.1.2.05  VÝKRES STROPU NAD 3NP   1:50  4 x A4 
D.1.2.06   VÝKRES STŘECHY     1:50  14 x A4 
D.1.2.07   DETAIL A – OKNO (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ) 1:5  8 x A4 
D.1.2.08  DETAIL B – ŠIKMÁ STĚNA    1:5  4 x A4 
D.1.2.09   DETAIL C – VÝSTUP NA TERASU  1:5  4 x A4 
D.1.2.10   DETAIL D – ATIKA     1:5  4 x A4 
D.1.2.11   DETAIL E – ANGLICKÝ DVOREK  1:5  4 x A4 
D.1.2.12   DETAIL F – NAPOJENÍ STŘECHY  1:5  4 x A4 
D.1.2.13  DETAIL G – STŘEŠNÍ VTOK   1:5  4 x A4 
D.1.2.14  DETAIL H – SVĚTLÍK    1:5  2 x A4 
D.1.2.15   DETAIL I – ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÉ  1:5  4 x A4 
  PODESTY 

 

SLOŽKA Č. 5 

D.1.3 POŘÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ     13 x A4 
 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

D.1.3.02  PŮDORYS 1PP – PBŘ    1:50  4 x A4 
D.1.3.03  PŮDORYS 1NP – PBŘ     1:50  8 x A4 
D.1.3.04  PŮDORYS 2NP – PBŘ    1:50  8 x A4 
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D.1.3.05  PŮDORYS 3NP – PBŘ    1:50  8 x A4 
D.1.3.06  SITUACE – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 1:200  2 x A4 
 
PŘÍLOHY          3 x A4 
 

SLOŽKA Č. 6 

STAVEBNÍ FYZIKA 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 22 x A4 
 
PŘÍLOHA Č. 1. – VÝSTUP Z PROGRAMU DEKSOFT    59 x A4 

 

SLOŽKA Č. 7 

SPECIALIZACE VZDUCHOTECHNIKA 

D.1.4   NÁVRH NUCENÉHO VĚTRÁNÍ     7 x A4 

Popis  Název       Měřítko  Formát 

D.1.4.01  PŮDORYS 1PP – VZT    1:50  4 x A4 
D.1.4.02  PŮDORYS 1NP – VZT    1:50  8 x A4 
D.1.4.03  PŮDORYS 2NP – VZT    1:50  8 x A4 
D.1.4.04  PŮDORYS 3NP – VZT    1:50  8 x A4 
  


