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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném a účinném 

znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 

Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 

na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie 

obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy 

základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků 

stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci 

větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 

popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. 

Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném 

a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou 

uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP 

bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST 

VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 

prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Roman Brzoň, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici 

Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt 

je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny jsou navrženy 

z keramických tvárnic, doplněné kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETISC. 

Budova bude založena na základových pasech z prostého betonu. Vodorovné nosné 

konstrukce budou provedeny z předpjatých stropních panelů Spiroll. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou. První nadzemní podlaží tvoří sportovní část, nachází 

se zde velká a malá posilovna, crossfit sál, 3 cvičební sály pro skupinové lekce 

a 2 squashové kurty. Je možno využít také venkovní workoutové hřiště, které je přístupné 

z posilovny. Blízko vstupu se nachází také bufet. Druhé nadzemní podlaží slouží k relaxaci, 

je zde solná jeskyně, saunový svět s 5 různými saunami (finské i parní) a vířivkou. Součástí 

sauny je také ochlazovací bazének. Návštěvníci mohou využít také venkovní odpočívárnu 

s ochlazovacím jezírkem. Dále je na podlaží také masérna, pedikúra/manikúra, solárium 

a také prodejna sportovních potřeb.  

Sportovně relaxační centrum, Havlíčkův Brod, ETICS, Spiroll, nepodsklepený objekt, 

jednoplášťová plochá střecha, základové pasy, balkon, výtah, hliníková okna, venkovní 

žaluzie, podestový izoblok, iso nosník, dřevěný obklad, posilovna, cvičební sál, squash, 

workoutové hřiště, bufet, solná jeskyně, sauna, vířivka, masérna, pedikúra/manikúra, 

solárium kancelář, prodejna  
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This diploma thesis deals with a project of an sports relaxation centre in Havlíčkův Brod 

Ledečská street on plots no. 561/1 and 664/17 that are slightly sloping. The building 

is non-basement with 2 above-ground floors. The exterior load-bearing walls are made 

of clay blocks complemented with thermal insulation system according to ETICS. 

The building foundations are designes as strip foundations from concrete. Horizontal 

load-bearing structures will be made of prestressed concrete floor slab Spiroll. 

The building is roofed with a warm flat roof. First ground floor consists of sport part, there 

are big and small gym, crossfit excercise hall, 3 excercises halls for group lessons 

and 2 squash courts. It is also possible to use workout playground which is approached 

from the gym. There is also a buffet near the entrance. Second ground floor serves 

for relaxation, there are salt cave, sauna world with 5 different saunas (Finnish and also 

steam) and Whirlpool. The sauna world has also a cooling pool. Visitors can also use 

the outdoor rest area with a cooling pond. There are also a massage room, 

pedicure/manicure, solarium and sports shop.  

Sports relaxation centre, Havlíčkův Brod, ETICS, Spiroll, non-basement building, warm flat 

roof, strip foundations, balcony, lift, aluminium windows, louvres, landing isoblock, 

iso beam, timber cladding, gym, excercise halls, squash, workout playground, buffet, salt 

cave, sauna, Whirlpool, massage room, pedicure/manicure, solárium, office, shop  
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Bc. Veronika Bočková Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě. Brno, 2021. 73 s., 694 

s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Roman Brzoň, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Sportovně 

relaxační centrum v Havlíčkově Brodě je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Veronika Bočková 

autor práce  

 

 

  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově 

Brodě zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 15.1. 2021 

   Bc. Veronika Bočková 
autor práce  
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Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu bakalářské práce, Ing. Romanu Brzoňovi, Ph.D., 
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Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici 

Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt 

je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. 

Konstrukční systém je nehořlavý. Obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramických 

tvárnic, doplněné kontaktním zateplovacím systémem podle zásad ETISC. Vnitřní nosné 

stěny budou vyzděny z keramických nosných tvárnic tloušťky 300 mm. Stěna výtahové 

šachty bude provedena jako monolitická ze železobetonu. Vnitřní nenosné stěny budou 

vyzděny z keramických příčkových tvárnic tloušťky 80 a 140 mm. Budova bude založena 

na základových pasech z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce budou 

provedeny z předpjatých stropních panelů Spiroll. Objekt je zastřešen nepochozí 

jednoplášťovou plochou střechou. 

První nadzemní podlaží tvoří sportovní část, nachází se zde velká a malá posilovna, crossfit 

sál, 3 cvičební sály pro skupinové lekce a 2 squashové kurty. Je možno využít také 

venkovní workoutové hřiště, které je přístupné z posilovny. Blízko vstupu se nachází také 

bufet. Druhé nadzemní podlaží slouží k relaxaci, je zde solná jeskyně, saunový svět 

s 5 různými saunami (finské i parní) a vířivkou. Součástí sauny je také ochlazovací 

bazének. Návštěvníci mohou využít také venkovní odpočívárnu s ochlazovacím jezírkem. 

Dále je na podlaží také masérna, pedikúra/manikúra, solárium a také prodejna 

sportovních potřeb.  

Hlavním cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, 

umístění objektu na parcele, osazení objektu do terénu, posouzení navrženého 

objektu z hlediska tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení, letní a zimní stability 

a požární bezpečnosti. Při vypracování projektu byly dodržovány platné normy 

a legislativní předpisy. Projekt obsahuje hlavní textovou část a přílohy, které obsahují 

studijní a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební a stavebně 

konstrukční řešení objektu, požárně bezpečnostní řešení stavby, stavební fyziku 

a další posudky, výpočty a specifikace. Součástí studijních a přípravných prací je také 

poster. 
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 a) název stavby  

Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  

 a) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků  

Ulice Ledečská, 580 01 Havlíčkův Brod. 

Katastrální území Havlíčkův Brod, parcelní číslo 561/1 a 664/17.  

  

 b) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 

nebo dočasná stavba, účel užívání stavby  

Předmětem dokumentace je novostavba sportovně relaxačního centra, jedná se o 

trvalou stavbu pro veřejné využití. 

 

a) Název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

  

 a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

 Veronika Bočková 

 Vysoké Učení Technické v Brně – fakulta stavební 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno – střed – Veveří 

  

 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

 Veronika Bočková 

 Vysoké Učení Technické v Brně – fakulta stavební 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno – střed – Veveří 
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SO 01 – Sportovně relaxační centrum 

SO 02 – Zpevněné plochy pojízdné 

SO 03 - Parkoviště 

SO 04 – Zpevněné plochy pochozí 

SO 05 – Venkovní posilovna 

SO 06 – Dětské hřiště 

SO 07 – Přístřešek pro uložení komunálního odpadu 

SO 08 – Stání pro kola 

SO 09 – Jezírko 

SO 10 – Živý plot 

SO 11 – Stání pro kola 

 

 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto dokumenty: 

- prohlídka stavební parcely 

- limity dané platným územním plánem města Havlíčkova Brodu 

- požadavky investora 

- katastrální mapa 

- vyjádření dotčených orgánů 

- územní plán 

- radonová mapa 

- půdní mapa 

- platné normy, vyhlášky a předpisy 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek se nachází v Havlíčkově Brodě. Stavební parcely, na kterých bude objekt 

umístěn, jsou rovné až mírně svažité v nadmořské výšce 409 – 412 m. n. m. a v současné 

chvíli nejsou zastavěny.  

Parcela č. 561/1 se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod [568414] a její výměra 

činí 11 638 m2. Pro stavbu bude využita jen část parcely, která je v územním plánu značena 

jako zastavitelné plochy OS – plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení. Zbytek parcely je značen jako NP – plocha přírodní. Druh pozemku je veden jako 

trvalý travní porost. 

Parcela č. 564/17 se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod [568414] a její výměra 

činí 936 m2, v územním plánu je značena jako zastavitelné plochy OS – plocha občanského 

vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Druh pozemku je veden jako trvalý travní 

porost. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Navržená projektová dokumentace není v rozporu s územním rozhodnutím, regulačním 

plánem, veřejnoprávní smlouvou ani územním souhlasem. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

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

využívání území 

Nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/568414
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/568414
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou zohledněny při zpracování projektové dokumentace. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Podle České geologické služby je na řešeném území převažující radonový index 2 – střední 

riziko. Dle půdní mapy se na pozemku vyskytují nejčastěji hlíny, písky a štěrk 

(Rdt =275 kPa). 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Okolní prostředí nebude narušováno hlukem ani vibracemi vzniklými při výstavbě a 

budou dodrženy podmínky dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Stavební parcely se nenachází v záplavovém území a v dané lokalitě se nenacházejí 

poddolovaná území. 

 

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

v území 

Stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v daném 

území. Okolní prostředí nebude narušováno hlukem ani vibracemi vzniklými při výstavbě 

a budou dodrženy podmínky dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na staveništi bude udržován pořádek a odpady 

budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pozemek je nezastavěný. Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace a demolice. 

V současnosti se na pozemku nachází několik stromů a keřů, které budou před zahájením 

výstavby odstraněny. Po dokončení stavebních prací budou vysázeny nové stromy a keře. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Ze zemědělského půdního fondu bude vyňata půda v rozsahu zastavěné plochy pozemku, 

zpevněných ploch a terénních úprav. Jedná se o trvalé vynětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu. Vynětí ze zemědělského půdního fondu bude provedeno dle zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu bude řešeno napojením 

na místní komunikaci (parcelní číslo 2293/6). 

K objektu budou provedeny přípojky jednotné kanalizační sítě, elektrické energie nízkého 

napětí, sdělovacího vedení a vodovodu. Veřejné sítě technické infrastruktury jsou vedeny 

pod místní komunikací. 

Budou splněny veškeré technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vstup 

do bytového domu bude řešen jako bezbariérový, budou dodrženy i technické požadavky, 

zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

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

Součástí stavby nejsou žádné podmiňující, vyvolané či jinak související investice vázané 

časově a věcně na stavbu. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní číslo: 561/1 

Obec: Havlíčkův Brod [568414] 

Katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 11638 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 

  

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2462913601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/568414
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=y8gXsKVrT-PeDzVGU-jMAXpgUqrqNOsvcTZSvHGpcVCd4O066plKHHQb5ZP2NV1jhgvlz_mQK7FlZ4xeELf3i6_GE3qrQjKHiHo_D38jCCxwuQ-p0tS8Fw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=O6j01tCP6tApwZkWVYPB6N2x43IyrOk9xpQrZH2EOW4JIAarNfuFJsj6fMGzpt3Mhro_OxcXa5dyLcSUA3D5Ju3UflGz5YgkJsxEQtTE5lHHErVy_Ot9pA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
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Parcelní číslo: 564/17 

Obec: Havlíčkův Brod [568414] 

Katastrální území: Havlíčkův Brod [637823] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 936 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 

  

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2462947601
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/568414
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=oeQ5q1VaZswH3bk1b1ddVlH-6aVsWYjwqS3XWyH6TKJRXp8FsXHmQHVp7lX5Kh-qpKtCGOqNdUFGOY8qHZasvl02SRUgDIe-gybQ5ZE4v49YFtyF7fC7UA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=788HZVqBWmQ-ERXEh_oMj-x5ZEYAXoe2nazi1lcxNID42BV7Q1S4vMVN5tyLYPILTEvVjQ0TP7mRHPhcrWomUGnbGTy7EXEauZt9J1NwdNSDvAVphM_AOQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Na pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Výstavbou sportovně 

relaxačního centra nevzniknou na dotčených ano sousedních pozemcích žádná ochranná 

ani bezpečnostní pásma. 

 

 

 

 

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 

Jedná se o novostavbu sportovně relaxačního centra. 

 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o trvalou stavbu pro veřejné využití, která rozšíří občanskou vybavenost ve městě 

Havlíčkův Brod. Novostavba bude určena pro sport, relaxaci, drobnému občerstvení 

a prodeji sportovních potřeb. 

 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou dány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů stavby 

Pro danou stavbu nebyly dotčenými orgány vydány žádné podmínky. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace neřeší ochranu stavby podle jiných právních předpisů.  

 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Plocha parc. č. 561/1: 11 638 m2 

Plocha parc. č. 564/17: 936 m2 

Celková plocha: 12 574 m2 

Využitá plocha: 8 888 m2 

Zastavěná plocha objektu: 1 190,36 m2   

Zastavěná plocha pochozích ploch (chodníky): 156,93 m2 

Zastavěná plocha pochozích ploch (dětské hřiště, venkovní posilovna): 195,3 m2 

Zastavěná plocha pojízdných ploch a parkovišť: 2 075,6 m2 

Ostatní zastavěná plocha: 33,74 m2 

Zastavěná plocha celkem: 3 651,93 m2 

Procento zastavění: 41 % 

Obestavěný prostor: 9 874,2 m3 

Plocha zeleně na pozemku: 5 236,07 m2 

Užitná plocha 1.NP: 1 290,4 m2 

Užitná plocha 2.NP: 894,67 m2 

Užitná plocha celkem: 2 185,07 m2 

Počet parkovacích míst pro imobilní: 5 

Počet parkovacích míst pro zaměstnance: 10 

Počet parkovacích míst pro návštěvníky: 73 

Počet parkovacích míst celkem: 88 

Výška objektu nad úroveň 0,000: 8,890 m 
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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.  

Základní bilance stavby je zpracována v projektové dokumentaci. 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod, nízké napětí, sdělovací vedení a splaškovou 

kanalizaci.  

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí přípojky z veřejného 

vodovodu. Přípojka bude přivedena do technické místnosti k uzávěru přívodu vody. 

Elektřina bude přivedena nově zřízenou přípojkou NN. Přípojka bude vedena jako 

podzemní a bude přivedena do rozvodné skříně. 

Odpadní splaškové vody budou svedeny do kanalizační přípojky napojenou na veřejnou 

jednotnou kanalizaci. 

Dešťové vody ze střechy a z pojízdných ploch budou svedeny před přípojku dešťové 

kanalizace do vsakovacích tunelů. Je třeba celkem 220 vsakovacích tunelů o objemu 300 

l, které budou umístěny na pozemku. 

Během provozu stavby nebude docházet ke vzniku nebezpečného odpadu. Předpokládá 

se produkování směsného komunálního odpadu, který bude ukládán do popelnic 

umístěných na pozemku před budovou. Běžný odpad se bude třídit do kontejnerů na 

třízený odpad. 

Objekt je navržen v souladu s platnou normou a energetickými předpisy. Obvodové 

konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty. Budova spadá do třídy 

B. 

 

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

Zahájení stavby se předpokládá na začátku března 2020 a její dokončení v prosinci 2022. 

Realizace bude probíhat postupně po jednotlivých etapách. 

1. Výkopové práce 

2. Základy 

3. Zdivo 1.NP 

4. Strop nad 1.NP 

5. Zdivo 2.NP 

6. Strop nad 2.NP 

7. Střecha 

8. Okna, venkovní dveře 

9. Příčky 

10. Vnitřní rozvody 
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11. Omítky 

12. Podlahy 

13. Fasáda, zateplení 

14. Vnitřní dveře, obklady 

15. Dokončovací práce 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou provedeny dle cenového ukazatele stavebnictví pro 

budovy občanské výstavby za 1 m3 obestavěného prostoru. Nezahrnují náklady za 

jednotlivé přípojky, inženýrské sítě, zhotovení komunikace, oplocení, výstavbu zeleně 

apod. 

Obestavěný prostor budovy je 9 874,2  m3. Cena za 1 m3 obestavěného prostoru 

je 6 269 Kč. 

Předběžné náklady pro výstavbu novostavby sportovně relaxačního centra činí 

61 901 000 Kč. 

 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle územního plánu města Havlíčkův Brod je parcela 561/1 rozdělena na 2 části: 

1. zastavitelné plochy OS – plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení 

2. NP – plocha přírodní 
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Parcela číslo 564/17 je v územním plánu je značena jako zastavitelné plochy OS – plocha 

občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Pro výstavbu sportovně relaxačního centra bude využita pouze část, která je značena jako 

zastavitelné plochy OS – plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště 

- nezbytné zázemí (šatny, klubovny) 

 

Přípustné využití: 

- související stravovací a ubytovací zařízení (turistická ubytovna), 

- společenské a kulturní zařízení sloužící potřebám obce, 

- plochy zeleně, 

- nezbytná související technická a dopravní vybavenost. 

 

Podmínky:  

- negativní vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí 

narušovat nad přípustnou  

- míru sousední plochy obytné zástavby. 

 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, včetně související dopravní obsluhy, jejichž negativní 

účinky na životní  

- prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru, 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 

- motoristický sport.  
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Podmínky prostorového uspořádání pro novou zástavbu v zastavitelných plochách a 

plochách přestavby: 

- maximální hladina zástavby nesmí přesáhnout hladinu okolní stávající zástavby, 

- směrem k okolním plochám bydlení, občanského vybavení - veřejné infrastruktury 

(OV) a směrem do volné krajiny bude součástí ploch izolační zeleň. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt je tvořen 2 kvádry, které jsou vzájemně provozně propojeny. Přístup na pozemek 

i do budovy je z východní strany. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou. Rozměr budovy je 45,8 x 31,46 m, atika bude dosahovat do výšky 8,89 m 

od úrovně 0,000. 

Obvodové stěny budou tvořeny z keramických tvárnic o tloušťce 300 mm a budou 

spojovány na tenkovrstvou maltu. Zdivo bude doplněné fasádní tepelnou izolací tloušťky 

180 mm. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny také z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické ze železobetonu, tvořené 

z betonu třídy C25/30 a výztuže z ocele třídy B500B, tloušťka stěn bude 200 mm. 

Pro vnitřní nenosné zdivo budou použity keramické tvárnice v tloušťkách 80 a 150 mm. 

Vstupní hala a zádveří bude odděleno prosklenou příčkou tloušťky 40 mm. 

Stěny squashového hřiště jsou tvořeny speciálními stěnami dodané výrobcem. Zadní 

stěna (vstupní část) je prosklená. 

Zpevněné plochy kolem objektu budou z betonových dlaždic. Dětské hřiště a venkovní 

posilovna s workoutovým hřištěm bude mít nášlapnou vrstvu tvořenou venkovní 

sportovní podlahou z granulí EPDM. 

Objekt bude mít bílou fasádu s šedými pruhy mezi výplněmi otvorů. Fasáda squashové 

části je řešena jako provětrávaná s dřevěným obkladem. 

 

V prvním nadzemním podlaží se nachází sportovní část. Vstup do budovy je z východní 

strany. Za závětřím následuje vstupní hala s recepcí se zázemím pro recepční (šatny, WC 

a kuchyňka), skladem prádla a skladem sportovní výživy. Nalevo od recepce se nachází 

bufet se zázemím pro zaměstnance, jako je bar, kuchyňka, sklad potravin, šatny a WC. 

Vedle bufetu je zázemí pro trenéry – oddělené šatny pro muže a ženy včetně sprchy a WC. 

Napravo od recepce se nachází dámské a pánské WC, šatna pro invalidy, sprcha a WC 

pro invalidy. Dále je zde umístěno schodiště, vedoucí do 2.NP. Prostor pod schodištěm 

se využívá jako sklad nářadí. V severní části budovy se nachází technická místnost 

pro vytápění, technická místnost pro vzduchotechniku, cvičební sál – crossfit, velká a malá 

posilovna. Uprostřed dispozice jsou umístěné šatny pro muže a ženy. Součástí jsou  WC 
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a sprchy. Na jižní straně se nachází 3 cvičební sály. Na západní straně budovy jsou 

2 squashová hřiště. 

Druhé nadzemní podlaží je určeno k rekreaci. Nalevo od schodiště je solná jeskyně 

se šatnami a WC. Napravo se nachází 2 kanceláře a společenská místnost, dále se 

na severní straně objektu nachází prodejna se sportovními potřebami. Chodbou se lze 

dostat do čekárny, odkud se může jít do solária, masérny, na pedikúru/manikúru nebo 

do konzultační místnosti. Napravo od těchto služeb se nachází šatny pro muže a ženy. 

V jižní části budovy je prostor sauny se 2 odpočívárnami, 5 různými druhy saun, vířivkou 

a ochlazovacím bazénkem. Ze společného prostoru sauny bude schodiště, které povede 

do volného prostranství v případě požáru nebo do zahrádky, která slouží k relaxaci. 

 

Projektová dokumentace musí pro stavební řízení respektovat všechny úpravy dle platné 

legislativy, zejména musí být dodrženy podmínky pro bezbariérové užívání stavby podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Splněny musí být i další podmínky vyplývající například z ČSN 

73 6110 a změny Z1 z února 2010 a ČSN 73 6425-1, specifikovány musí být požadavky 

na použitý materiál (zejména materiál pro hmatové úpravy) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním 

spojenými TN TZÚS. 

Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Před vstupem do budovy je umístěna rampa pro bezbariérový přístup. Do 2.NP se lze 

dostat pomocí výtahu. V každém patře se nachází 1 prostor pro imobilní tvořený šatnou, 

WC a sprchou. 

 

Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby byly splněny požadavky dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Při užívání nebo provozu stavby 

nesmí vzniknout nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození například uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 

a vloupání. Veškeré nášlapné vrstvy budou mít takovou povrchovou úpravu, aby byly 

splněny požadavky normy na protiskluznost, a to i při změně vlhkosti. Všude, kde hrozí 

nebezpečí pádu, je umístěno ochranné zábradlí odpovídající svou výškou normovým 

požadavkům. 
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a) Stavební řešení 

Sportovně relaxační centrum je navrženo jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, 

zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. Budova je tvořena 2 kvádry, které jsou 

vzájemně propojeny. 

V objektu budou dodrženy požadavky na minimální světlé výšky, plochy a rozměry 

obytných místností. Velikosti navržených okenních otvorů splňují požadavky na denní 

osvětlení a insolaci. Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi splňují požadavky 

stavební akustiky. Návrh konstrukcí odpovídá požadavkům normy z hlediska tepelné 

techniky. 

Obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic o tloušťce 300 mm a budou 

spojovány na tenkovrstvou maltu. Zdivo bude doplněné fasádní tepelnou izolací tloušťky 

180 mm. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny také z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické ze železobetonu, tvořené 

z betonu třídy C25/30 a výztuže z ocele třídy B500B, tloušťka stěn bude 200 mm. 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely tloušťky 265 mm. Střecha je 

řešena jako plochá jednoplášťová se spádovou vrstvou z tepelných klínů. Výplně otvorů 

jsou hliníkové. Povrchová úprava stěn je řešena jako venkovní omítka bílé a šedé barvy. 

Obvodové stěny squashové části jsou řešeny jako provětrávaná fasáda s dřevěným 

obkladem. Schodiště jsou prefabrikovaná ze železobetonu. Objekt je založen 

na betonových pasech z prostého betonu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce  

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

stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. Ornice bude uskladněna 

na předem určené skládce. Zemní práce u tohoto projektu zahrnují výkopy stavební jámy 

a rýh pro základové pasy, terénní úpravy (zářezy a násypy), hutnění a výkopy pro vedení 

jednotlivých přípojek. Přebytečný výkopek bude odvážen na předem určenou skládku. 

Část výkopku se ponechá uskladněná na stavebním pozemku pro zpětné zásypy, které 

se budou hutnit. Maximální tloušťka jedné zhutnitelné vrstvy bude stanovena 

Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti. Stavební jáma bude rozšířena směrem 

od budované konstrukce o 0,8 m pro snadné provádění hydroizolace a protiradonové 

izolace.  
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Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provedeny v nezámrzné hloubce. Základy pod obvodovými 

stěnami budou tvořeny základovými pasy z prostého betonu třídy C25/30 a jednou řadou 

z tvárnic ztraceného bednění o výšce 250 mm. Tvárnice budou následně vyplněny 

betonem. Rozměr betonové tvarovky je 500 x 300 x 250 mm. 

Základové pasy pod obvodovou stěnou mají navrženou šířku 1100 mm a výšku 600 mm. 

Základové pasy pod obvodovou stěnou squashe mají dle výpočtu rozměr 600 x 600 mm.  

Pod vnitřními nosnými stěnami jsou navrženy základy o šířce 1400 mm a výšce 850 mm. 

Základy pod schodišťovými stěnami a schodištěm mají rozměr 600 x 600 a jsou doplněny 

betonovými tvárnicemi ztraceného bednění. Založení výtahové šachty je 

na železobetonové desce tloušťky 400 mm. Jako beton bude použit beton pevnostní třídy 

C25/30 a výztuž z ocele b500b. Pod železobetonovou deskou bude zrealizována vrstva 

podkladního betonu, aby se zamezilo znečištění betonu a výztuže zeminou a jako ochrana 

základové spáry před betonáží železobetonové desky. Jako podkladní beton bude použit 

beton pevnostní třídy C16/20. 

Podkladní železobetonová deska bude vybetonována na vrstvu štěrku. Tloušťka desky 

bude 150 mm a bude vyztužena 2x kari sítí 100 x 100 x 6 mm. 

Při realizaci základové desky musí být vynechány otvory pro prostupy kanalizačního 

potrubí a musí být umístěn FeZn zemnící pásek, který bude vyveden v protilehlých 

stranách konstrukce a bude po celé délce spojitý.  

Velikost základových pasů viz příloha Výpočet rozměrů základové konstrukce.  

Před provedením základových konstrukcí budou ověřeny předpoklady o únosnosti 

základové půdy. 

 

Hydroizolace spodní stavby a protiradonová izolace 

Podle České geologické služby je na řešeném území převažující radonový index 2 – střední 

riziko. Hydroizolace a protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Spodní pás bude mít nosnou vložku ze skleněné tkaniny a bude bodově 

nataven k podkladu. Vrchní pás bude mít nosnou vložku z polyesterové rohože a bude 

celoplošně nataven ke spodní hydroizolaci. 

Základová deska bude před prováděním hydroizolace a protiradonové izolace opatřena 

nátěrem z asfaltové penetrační emulze. Oba asfaltové pásy mají tloušťku 4 mm. 

Hydroizolace bude vytažena nad upravený terén do výšky 300 min. 150 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny budovy budou vyzděny z broušených keramických tvárnic o tloušťce 300 

mm. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny také z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické ze železobetonu, tvořené 

z betonu třídy C25/30 a výztuže z ocele třídy B500B, tloušťka stěn bude 200 mm. 
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Keramické tvárnice v první řadě musí být založeny do vyrovnávací malty tloušťky 10 mm 

a musí být provedeno s co největší přesností. Druhá a další řada cihel bude vyzděna 

na tenkovrstvou zdicí maltu. 

 

Zateplení 

Objekt bude po obvodu zateplen fasádními deskami z čedičové vlny. Tloušťka desek je 

180 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/mK. Izolace bude založena 

do plastového soklového profilu. Desky budou k podkladu lepeny cementovým lepidlem 

a kotveny talířovými hmoždinkami. 

 

Překlady 

Překlady nad výplněmi otvorů v obvodových stěnách do šířky 3 m budou tvořeny 

4 keramickými nosnými překlady o výšce 238 mm v kombinaci s tepelnou izolací 

na fasádě. Bude dodržena minimální délka uložení. Překlady se osazují na výšku 

do cementové malty oblou stranou nahoru.  

 

Nad otvory větší než 3 m budou osazeny ocelové překlady z ocelových nosníků I 340, které 

budou následně zabetonovány a doplněny fasádní tepelnou izolací. 

Výplně otvorů vnitřních nosných stěn budou tvořeny 4 keramickými překlady o výšce 

238 mm. 

Nad vnitřní příčkové zdivo budou použity ploché překlady. Ve stěnách tloušťky 150 mm 

budou osazeny na šířku a ve stěnách o tloušťce 100 mm na výšku. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou navrženy z předpjatých stropních panelů tloušťky 

265 mm. Minimální uložení prvků na podporách je 100 mm při průhybu do l/100. Panely 

se musí uložit na vodorovnou plochu, případě nerovnosti je třeba podklad před položením 

panelu vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální tloušťky 10 mm. 

Podélné spáry mezi jednotlivými panely se vyplní zálivkou z betonu c 16/20 V panelech 

budou provedeny výřezy pro prostup komínu a instalační šachty. Řezy budou vedeny 

v rozmezích od žebra do poloviny dutiny. Prostup kanalizace bude proveden pomocí 

vývrtů do stropních panelů. 

 

 

Konstrukce balkonu 

Na jižní straně fasády se bude nacházet balkon. Konstrukce bude tvořena 

z prefabrikované desky s vyložením 1500 mm. Maximální délka balkonové desky je 8000 

mm. Uchycení balkonu bude pomocí tepelně izolačních nosníků. Naruší se horní deska 
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panelů v místě dutin, vloží se tahová a smyková výztuž balkonových nosníků a dutiny se 

zalijí betonem. Na desku se provede spádová vrstva z cementového potěru se sklonem 

2 %. Nášlapná vrstva balkonu bude z keramické mrazuvzdorné dlažby. 

 

 

Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou nepochozí střechou. Ve střeše jsou 

navrženy 4 střešní vpusti o průměru 150 mm. Vpusti budou vyhřívané. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří stropní panely tloušťky 265 mm, pro vyrovnání bude provedena vyrovnávací 

betonová vrstva o tloušťce 50 mm. Parozábrana je tvořena asfaltovým hydroizolačním 

pásem z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je z hliníkové folie kašírované 

skleněnými vlákny. Pásy budou bodově natavené k podkladu s přesahem 120 mm. 

Spádová vrstva je navržena z tepelně izolačních spádových klínů se spádem 3 % a bude 

umístěna mezi izolačními deskami z pěnového polystyrenu. 

Vrchní vrstvu střechy tvoří hydroizolační střešní folie. 

Na střeše jsou navrženy také 2 pojistné přepady 150 x 150 mm. 

Na střeše bude proveden bezpečnostní kotvicí systém tvořený kotvícími body 

a horizontálním bezpečnostním lanem, které bude umístěno 2 m od hrany střechy. 

Střešní konstrukce nad squashovými kurty bude zastřešena jednoplášťovou plochou 

nepochozí střechou stejné skladby. Střecha bude vyspádovaná v jednom směru 

a odvodněna do okapového žlabu a svodu. 

 

 

 

Konstrukce schodišť  

V objektu jsou navržena 2 schodiště. Výška stupně je 164,17 mm a šířka 300 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné, druhé 

schodiště jako dvouramenné ve tvaru L. Schodiště budou poskládána z jednotlivých 

prefabrikovaných dílců – schodišťových ramen a podest. Zábradlí bude umístěno 

na vnitřních stranách a madlo bude zasahovat maximálně 100 mm směrem do prostoru 

schodišťového ramene. Na vnějších stranách bude umístěné pouze madlo a bude 

zasahovat maximálně 100 mm směrem do prostoru schodišťového ramene. Schodišťové 

rameno bude uloženo přes trvale pružné podložky, podesta bude uložena 

do podestového izobloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku. 

 

Komínové těleso  

Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí jednoprůduchového komínového tělesa 

s větrací šachtou. Výška komínu nad atikou bude 1 000 mm. Tvárnice jsou provedeny 
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z keramzitbetonu. Budou použity šamotové vložky o průměru 200.V technické místnosti 

bude umístěn kontrolní otvor. Z tohoto otvoru bude možné kontrolovat a čistit spodní 

část komína, především prostor s kondenzační jímkou. Ke komínovému tělesu bude 

umožněn přístup také ze střechy. 

 

Konstrukce podlah  

Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. Tloušťka podlahy v 1.NP bude 260 mm 

a ve 2.NP 175 mm. 

Nosná konstrukce podlahy na terénu bude tvořena základovou deskou. Tepelně izolační 

desky budou z pěnového polystyrenu o tloušťce 180 mm s napětím v tlaku σ10 = 100 kPa, 

součinitel tepelné vodivosti λ  = 0,037 W/mK. Tepelná izolace v posilovně musí splňovat 

napětí v tlaku σ10 = 150 kPa z důvodu většího zatížení od strojů a závaží, součinitel tepelné 

vodivosti λ  = 0,035 W/mK. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou tvořeny s ohledem na účel 

místnosti. 

Nosná konstrukce podlahy ve 2.NP je tvořena stropními panely. Izolační desky z čedičové 

vlny tloušťky 50 mm zlepší kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Jednotlivé nášlapné 

vrstvy jsou tvořeny s ohledem na účel místnosti. 

Detailní skladba jednotlivých podlah viz Skladby konstrukcí. 

 

Vnější výplně otvorů  

Pro výplň okenních otvorů v budově budou použita hliníková okna s tepelně izolačním 

trojsklem s nekovovým meziskelním rámečkem. Pro eliminaci profukování a zlepšení 

tepelně izolačních vlastností bude pod sklo vložena tepelná vložka. Komory profilu jsou 

vyplněny po celém profilu PUR pěnou. Stavební hloubka okenního rámu je 77 mm. 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých oken viz příloha – Součinitel prostupu tepla oken – 

Složka č. 7 – Další posudky, výpočty a specifikace. Součástí okna je celoobvodové kování. 

Výplň otvoru pro vstupní dveře bude také hliníková. Součástí dveří je vložkový zámek 

a celoobvodové kování. Detailní specifikace výplní otvorů viz Výpis zámečnických výrobků 

- Složka č. 7 – Další posudky, výpočty a specifikace. 

 

 

Vnitřní omítky  

Vnitřní vápenocementové jádrové omítky budou nanášeny v tloušťce 15 mm na povrch 

opatřeny cementovým postřikem, který se nanese strojně. Vrchní vápenná štuková 

omítka bude nanesena strojně na pevný vyzrálý podklad nerezovým hladítkem v tloušťce 

2,5 mm.  
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Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech a kuchyních. 

V místě, kde budou keramické obklady, nebude provedena štuková vrstva omítky. Výšky 

obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 

 

Vnější omítky  

Vnější omítky jsou prováděny na zateplovací systém, kdy je na fasádní tepelnou izolaci 

tloušťky 180 mm nanesena strojně stěrková hmota tloušťky 3 mm a sklotextilní výztužná 

síťovina, která se zatlačí do stěrkové hmoty. Základní nátěr se nanese strojně a slouží 

k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítky. Pohledová vrstva 

je tvořena silikonovou pastovitou omítkou v tloušťce 3 mm. 

 

Oplocení pozemku  

Pozemek nebude oplocen.  

 

Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky  

Viz výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků. 

 

Výtah 

Výtahová šachta bude provedena ze železobetonu tloušťky 200 mm z betonu C25/30 

a ocele B500B. Velikost a umístění výztuží bude provedeno na základě statického 

posudku. Vnitřní rozměr je 1700 x 1950 mm. Šachta je založena na železobetonové 

základové desce tloušťky 400 mm. Je navržen trakční výtah bez strojovny s kabinou 

o rozměrech 1500 x 1400 mm s dveřmi 900 x 2000 mm, kabina umožňuje také přepravu 

jedné osoby na vozíčku. Rychlost výtahu je 0,7 m/s. Maximální počet osob je 10, nosnost 

výtahu je 750 kg. 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

a bude navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení 

a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba vystavena, během výstavby a jejího užívání 

nemohly při běžné údržbě způsobit náhlé či postupné zřícení konstrukce, nepřípustné 

přetvoření nebo kmitání konstrukce, poškození nebo omezení provozuschopnosti 

technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce a porušení staveb v míře 

nepřiměřené příčině. Stavební konstrukce a prvky jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
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normovým požadavkům a aby po celou dobu životnosti stavby vyhověly požadovanému 

účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. 
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a) technické řešení 

 

Zdravotně technické instalace 

Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z DHPE trubek, spojované polyfúzním svařováním. 

Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Vodoměrná šachta bude kruhového půdorysu. 

Uvnitř bude osazena vodoměrná sestava. Od vodoměrné šachty povede přípojka 

do technické místnosti, kde bude proveden prostup skrz podkladní beton a hydroizolaci 

spodní stavby.  

V objektu jsou navrženy vzduchotechnické jednotky. Objekt bude vytápěn pomocí 

tepelného čerpadla vzduch-voda. Jako bivalentní zdroj bude použitý elektrický kotel 

umístěný v technické místnosti. Část vytápění bude řešena pomocí teplovzdušného 

rozvodu. 

Zdravotně technické instalace jsou navrženy pouze předběžně, přesný návrh určí 

specialisté. 

 

Elektroinstalace 

Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na elektrickou síť. Přípojka 

povede k objektu, kde bude instalována pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč.  

Z připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi k objektu a bude vyústěná 

do technické místnosti. Na střeše bude instalován hromosvod, který bude uzemněn 

pomocí zemnící pásky osazené do spodní stavby při zakládání objektu. Vnitřní osvětlení 

bude zajištěno pomocí přisazených stropních svítidel zářivkového typu. 

 

Kanalizace 

Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. Odpadní 

vody budou svedeny pomocí připojovacího potrubí do odpadních a svodných potrubí. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny svodným potrubím do splaškové kanalizační 

přípojky, která navazuje na veřejnou kanalizační síť. Na odpadní potrubí bude navázáno 

v horní části větrací potrubí, které bude vyvedeno 500 mm nad střechou objektu. 
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Odvětrání  

Odvětrání sportovně relaxačního centra je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a 

nuceným větráním. Vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání 

místností. Vedení vzduchotechniky a její dimenze navrhne specialista. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- vzduchotechnické jednotky VZT 

- lapače ropných látek 

- akumulační nádrž na dešťovou vodu 

- trakční výtah bez strojovny 

- tepelné čerpadlo 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Objekt byl navržen tak, aby byl z hlediska spotřeby energií na vytápění a větrání co 

nejúspornější a aby byly splněny požadavky normy ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana 

budov – Část 2: Požadavky. Při stanovení okrajových podmínek pro tepelně technické 

výpočty byla brána v úvahu klimatická oblast, ve které se objekt nachází, účel objektu, 

tvar objektu a vlastnosti použitých materiálů, viz příloha Tepelně technické posouzení 

objektu. 

 

b) Energetická náročnost stavby  

Budova je zařazena do klasifikační třídy B – úsporná.  

 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projektem není řešeno využívání alternativních zdrojů energií.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí  
 

a) Větrání 

V objektu je uvažována kombinace přirozené výměny vzduchu pomocí infiltrace 

a otevíratelnými okny a dveřmi a nuceného větrání pomocí vzduchotechniky. Výměna 

vzduchu pomocí vzduchotechniky bude probíhat zejména v šatnách a hygienických 

prostorech, protože se nachází ve středu budovy bez oken. 

 

b) Vytápění 

Vytápění objektu bude realizováno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Jako 

bivalentní zdroj bude použitý elektrický kotel umístěný v technické místnosti. Část 

vytápění bude řešena pomocí teplovzdušného rozvodu. 

 

c) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejnou síť vodovodu. 

 

d) Řešení odpadů 

Před objektem bude zřízeno místo na bezpečné ukládání komunálního odpadu. Odpad 

bude třízen do kontejnerů na třízený odpad! 

 

e) Osvětlení 

Objekt splňuje požadavky norem ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní 

požadavky a ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov. Jsou splněny požadavky na činitele denní osvětlenosti a insolaci, viz příloha 

Posouzení osvětlení a proslunění objektu.  

 

f) Vibrace a hluk 

V objektu ani jeho okolí se nenachází žádný významný zdroj hluku a vibrací, který by 

narušoval svým působením chráněné prostředí. Návrh objektu zajišťuje, že hluk a vibrace 

budou na takové úrovni, aby neměly nepříznivý vliv na zdraví člověka a jeho pohodu. 

Konstrukce svými vlastnostmi splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost. Akustické poměry v okolí nebudou stavbou narušeny. 

 

g) Prašnost 
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V objektu se nepředpokládá prašný provoz 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Podle České geologické služby je na řešeném území převažující radonový index 2 – střední 

riziko. Opatření proti pronikání radonu do objektu bude řešeno asfaltovými pásy tloušťky 

4 mm, které zároveň slouží jako hydroizolace objektu. Spodní pás bude mít nosnou vložku 

ze skleněné tkaniny a bude bodově nataven k podkladu. Vrchní pás bude mít nosnou 

vložku z polyesterové rohože a bude celoplošně nataven ke spodní hydroizolaci. Veškeré 

prostupy soustavou těchto asfaltových pásů musí být dokonale těsné.  

 

b) ochrana před bludnými proudy  

Není nutné řešit ochranu bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Technická seizmicita se v dané lokalitě nevyskytuje.  

 

d) ochrana před hlukem  

Ochrana před hlukem není nutná. V objektu a jeho okolí se nenachází významný zdroj 

hluku.  

 

e) protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v záplavové oblasti, nejsou tedy nutná protipovodňová opatření.  

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  

Objekt se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu, nejsou tedy nutná 

protipovodňová opatření. 
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a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Objekt bude napojen na veřejné sítě technické infrastruktury, které se nachází v místní 

komunikaci. Budou zřízeny přípojky na veřejnou síť elektrické energie, sdělovacích kabelů, 

vodovodu a na veřejnou kanalizační stoku.  

Sítě technického vybavení jsou navrženy tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, 

údržbě a rekonstrukcích byly snadno proveditelné. Zásahy do prostoru komunikací 

a ve volném prostoru budou co nejmenší. Sítě technického vybavení nebudou svou 

polohou bránit opravám a modernizaci pozemních komunikací, ztěžovat údržbu 

pozemních komunikací ani zhoršovat podmínky bezpečného a plynulého silničního 

provozu. Sítě technického vybavení nebudou umístěny pod stromy. Realizace 

podzemních sítí nebude mít vliv na hydrogeologické poměry v daném území. 

Pro zabránění mechanického poškození sítí a jejich vzájemného ovlivňování při jejich 

souběhu nebo křížení budou dodrženy minimální vodorovné a svislé vzdálenosti. Bude 

dodrženo nejmenší dovolené krytí sítí, aby nedošlo k jejich poškození mrazem 

nebo mechanickým způsobem. V místech, kde se sítě technického vybavení kříží, nebudou 

umístěny žádné armatury ani objekty. Veškeré sítě a jejich příslušenství, u kterých je riziko 

koroze, budou proti korozi chráněny. Všechny nově zřízené sítě budou výškově 

a polohově určeny k neměnnému vytyčovacímu systému. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Řešení a vedení jednotlivých přípojek je znázorněno v koordinační situaci, 

viz Koordinační situační výkres C.3. 

 

 

a) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Stavební pozemek bude dopravně připojen na místní komunikaci ležící u východní hranice 

pozemku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení na místní komunikaci bude provedeno z východní strany novým sjezdem.  
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c) doprava v klidu  

Na severní a východní straně pozemku bude zřízeno celkem 88 parkovacích stání 

na zpevněné ploše z betonových dlaždic. Parkování je určeno jak pro návštěvníky, tak 

i pro zaměstnance. Před budovou bude vyhrazeno 5 parkovacích stání pro invalidy. 

Výpočet parkovací míst viz příloha - složka č.1 - Výpočet počtu parkovacích stání. V rámci 

zpevněné plochy před objektem bude zřízeno kryté stání pro kola s kapacitou 10 jízdních 

kol. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V areálu jsou nově navrženy chodníky. Z východní strany pozemku vede cyklostezka, která 

bude navazovat na chodník vedoucí do budovy. 

 

 

 

a) Terénní úpravy  

Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice, která se uloží na dané místo 

na stavební parcele. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita 

na terénní úpravy. Zpevněné plochy – chodníky a příjezdová komunikace, budou 

provedeny z betonové dlažby. Zpevněné plochy budou spádovány na pozemek nebo 

do kanalizačního žlabu. Kolem budovy je navržen okapový chodník z říčního kameniva. 

Na pozemku se po výstavbě provedou sadové úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky  

Po skončení terénních úprav bude nutno obnovit travní plochu kolem objektu. Budou 

osazeny nové stromy a keře 

 

c) biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 
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a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Provádění stavby ani její provoz nebudou mít negativní vliv na kvalitu ovzduší, voda 

nebude nijak znečištěna a úroveň hluku v okolí stavby se nezvýší. Provoz objektu 

nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Půda nebude nijak znehodnocena. 

Během realizace je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

a vyhlášku č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  

V oblasti plánované stavby se nenachází žádné chráněné rostliny či živočichové ani 

památné stromy. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by byly výstavbou a 

provozem objektu nějak ohroženy. Výstavbou nedojde k narušení ekologických funkcí a 

vazeb v krajině.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem  

Tento projekt nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 

100/2001 Sb. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno  

Projekt nespadá do záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci.  

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů  

Ochranná pásma navrhovaných přípojek na technickou infrastrukturu budou odpovídat 

normovým požadavkům. 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

Projektovaný objekt neovlivní negativně životní podmínky v dané lokalitě. Nevzniknou 

nová zdravotní rizika. Při realizaci stavby bude pozemek oplocen plotem výšky 1,8 m 

pro zamezení vstupu nepovolaných osob. 

 

 

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

Elektrická energie bude odebírána ze sousedního objektu po domluvě s majitelem 

daného objektu, z tohoto objektu bude vedena do staveništního rozvaděče 

s elektroměrem. Voda bude odebírána z vodoměrné šachty, kam bude zavedena 

vodovodní přípojka a na kterou bude osazen vodoměr. 

Stavební materiál bude na stavbu dovážen postupně a bude skladován na staveništi. Musí 

být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Zemina je propustná, voda by se měla tedy přirozeně vsakovat. V případě výskytu dešťové 

vody, bude dno jámy odvodněno drenáží a odčerpáno mimo výkopovou jámu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu  

Vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umožněn na místní komunikaci, která leží 

u jihovýchodní hranice pozemku. Na komunikaci bude umístěno dopravní značení 

upozorňující na možný výjezd stavebních vozidel. Vozidla před výjezdem ze staveniště 

musí být patřičně očištěna, aby bylo zamezeno znečišťování veřejných komunikací. 

Při výjezdu vozidel ze stavby budou dodrženy rozhledové poměry v souladu 

s podmínkami normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
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Napojení na stávající technickou infrastrukturu  

Elektrická energie bude odebírána ze sousedního objektu po domluvě s majitelem 

daného objektu, z tohoto objektu bude vedena do staveništního rozvaděče 

s elektroměrem. Voda bude odebírána z vodoměrné šachty, kam bude zavedena 

vodovodní přípojka a na kterou bude osazen vodoměr. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

Veškerý provoz bude probíhat na daném pozemku. Bude dbán zřetel na očištění vozidel 

před vjezdem na místní komunikaci II. třídy, aby nedošlo k jejímu znečištění. Provoz 

na stavbě bude probíhat v denních hodinách od 7:00 do 20:00 hodin, aby nebylo okolí 

stavby zatěžováno nadměrným hlukem. 

 

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

Stavební pozemek bude oplocen plotem z pletiva výšky 1,8 m zabraňujícím vniku 

neoprávněných osob na stavbu. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou patřičně očištěna 

a bude zamezeno znečišťování okolního prostředí přepravovanými materiály. 

V současnosti se na pozemku nachází několik stromů a keřů, které budou před zahájením 

výstavby odstraněny. Po dokončení stavebních prací budou vysázeny nové stromy a keře. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Projekt nepočítá se zábory okolních pozemků či veřejných prostranství, veškeré související 

činnosti potřebné pro provádění stavby budou prováděny na stavebním pozemku. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V průběhu stavebních prací nedojde k narušení či uzavření žádné veřejné komunikace. 

Nebude tedy třeba zajišťovat žádné obchozí trasy. 

 

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

Při realizaci budou dodrženy povinnosti původce odpadu stanovené v §10,11,12,16 

zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Bude se předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. 
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Odpadům, jejichž vzniku není možno zabránit, budou využity, případně odstraněny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před 

jejich odstraněním uložením na skládku. Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny 

v souladu se zákonem. Nebezpečné odpady vzniklé při stavebních pracích označené 

v kategorii N budou shromažďovány v nádobách k tomu určených a budou likvidovány 

oprávněnou firmou. 

 

Číslo odpadu  Název 

odpadu  

Zařazení  Způsob 

likvidace  

17 01 01  Beton  O  Skládka  

17 01 02  Cihly  O  Skládka  

17 02 01  Dřevo  O  Skládka  

17 02 04  Dřevo 

znečištěné  

N  Skládka  

17 02 02  Sklo, sklená 

vata  

O  Skládka  

17 02 03  Plasty  O  Skládka  

17 04 05  Železo a ocel  O  Sběrný dvůr  

17 05 04  Zemina  O  Skládka  

17 06 04  Izolační 

materiály  

O  Skládka  

17 09 04  Směsný 

stavební 

odpad  

O  Skládka  

20 01 27  Barvy, lepidla  O  Skládka  

20 03 01  Směsný 

komunální 

odpad  

O  Skládka  

 

Rozdělení do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalog odpadů. 

O – odpady bez obsahu škodlivin 

N – odpady se zbytkovým obsahem škodlivin 

Odpady vzniklé po dobu výstavby (kovy, papír, plasty) budou druhotně využity, na stavbě 

budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který jsou 

určeny. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Před zahájením stavebních prací bude v místě budovaného objektu, zpevněných ploch, 

ploch pro skladování a přípravu materiálů sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. Část z takto 



-45- 
 

sejmuté ornice se uskladní na pozemku a bude použita pro finální terénní úpravy, zbytek 

bude odvezen na skládku. Výkopek ze zemních prací bude odvážen na skládku. Na stavbě 

se uskladní množství takto vytěžené zeminy pro hutněné zásypy a provádění terénních 

úprav. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, zejména nejsou 

zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Po dobu 

přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní prostředí (zejména 

zvýšená prašnost), které mohou být vyvolány jak vlastními stavebními pracemi, tak 

i provozem vozidel. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě 

stavebním dozoru. Dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. dle tohoto zákona bude zřízen plán bezpečnosti 

práce. Dále nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovníci 

musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené 

ochranné pomůcky, dodržovat technologické předpisy a postupy. Zařízení staveniště 

bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost 

do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí 

být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba sportovně relaxačního centra neovlivní okolní stavby, není zapotřebí navrhovat 

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na staveništi musí být zajištěn bezpečný vjezd a výjezd na komunikaci v ulici Ledečská. 

Před sjezdem na staveniště, musí být osazeny dopravní značky s nápisem „Pozor výjezd 

vozidel ze staveniště“ a značky se snížením rychlosti. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu ani opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. Jednotlivé etapy výstavby budou 

na sebe navazovat a budou vzájemně provázány. Stavba bude prováděna dodavatelem 

s příslušným oprávněním. 

 

Nejedná se o vodohospodářskou stavbu. 
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Navrhovaným objektem je sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě. Jedná se 

o trvalou stavbu pro veřejné využití, která rozšíří občanskou vybavenost ve městě. 

Novostavba je určena pro sport, relaxaci, drobné občerstvení a prodej sportovních 

potřeb. 

 

V prvním podlaží se nachází sportovní část, druhé podlaží je určeno k rekreaci. Sportovní 

část nabízí posilovnu, crossfitový sál, venkovní posilovnu, 2 squashové kurty a cvičební 

sály. V podlaží se dále nachází bufet s drobným občerstvením. Relaxační část nabízí 

solnou jeskyni, sauny, masáže, solárium nebo pedikúru/manikúru. Dále je ve 2. NP 

kancelář, konzultační místnost a prodejna sportovních potřeb. 

 

Plocha parc. č. 561/1: 11 638 m2 

Plocha parc. č. 564/17: 936 m2 

Celková plocha: 12 574 m2 

Využitá plocha: 8 888 m2 

Zastavěná plocha objektu: 1 190,36 m2   

Zastavěná plocha pochozích ploch (chodníky): 156,93 m2 

Zastavěná plocha pochozích ploch (dětské hřiště, venkovní posilovna): 195,3 m2 

Zastavěná plocha pojízdných ploch a parkovišť: 2 075,6 m2 

Ostatní zastavěná plocha: 33,74 m2 

Zastavěná plocha celkem: 3 651,93 m2 

Procento zastavění: 41 % 

Obestavěný prostor: 9 874,2 m3 
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Plocha zeleně na pozemku: 5 236,07 m2 

Užitná plocha 1.NP: 1 290,4 m2 

Užitná plocha 2.NP: 894,67 m2 

Užitná plocha celkem: 2 185,07 m2 

Počet parkovacích míst pro imobilní: 5 

Počet parkovacích míst pro zaměstnance: 10 

Počet parkovacích míst pro návštěvníky: 73 

Počet parkovacích míst celkem: 88 

Výška objektu nad úroveň 0,000: 8,890 m 

Počet místností v 1.NP: 170 

Počet místností ve 2.NP: 261 

Počet místností celkem: 431 

Kapacita posilovny: 30 osob 

Kapacita crossfit sálu: 15 osob 

Kapacita cvičebních sálů: 10 – 15 osob 

Kapacita squashového kurtu: 2 a více osob 

Kapacita bufetu: 20 osob 

Kapacita solné jeskyně: 20 osob 

Kapacita sauny: 80 osob 

Kapacita masérny: 1 návštěvník 

Kapacita pedikura/manikura: 5 návstěvníků 

Kapacita solária: 1 osoba 

Kapacita konzultační místnosti: 1 – 3 klienti  

 

 

Sportovně relaxační centrum je jednoduchého tvaru. Skládá se ze 2 různě vysokých 

kvádrů. Hlavní část má bílou fasádu s šedými pruhy mezi výplněmi otvorů. Squashová část 

má fasádu navrženou jako provětrávanou fasádu s dřevěným obkladem, který je kotvený 

k dřevěnému roštu. 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá, je nepochozí s vrchní vrstvou z PVC.  Rámy 

výplní otvorů jsou hliníkové a mají šedou barvu.  
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V prvním nadzemním podlaží se nachází sportovní část. Vstup do budovy je z východní 

strany. Za závětřím následuje vstupní hala s recepcí se zázemím pro recepční (šatny, WC 

a kuchyňka), skladem prádla a skladem sportovní výživy. Nalevo od recepce se nachází 

bufet se zázemím pro zaměstnance, jako je bar, kuchyňka, sklad potravin, šatny a WC. 

Vedle bufetu je zázemí pro trenéry – oddělené šatny pro muže a ženy včetně sprchy a WC. 

Napravo od recepce se nachází dámské a pánské WC, šatna pro invalidy, sprcha a WC 

pro invalidy. Dále je zde umístěno schodiště, vedoucí do 2.NP. Prostor pod schodištěm 

se využívá jako sklad nářadí. V severní části budovy se nachází technická místnost 

pro vytápění, technická místnost pro vzduchotechniku, cvičební sál – crossfit, velká a malá 

posilovna. Uprostřed dispozice jsou umístěné šatny pro muže a ženy. Součástí jsou  WC 

a sprchy. Na jižní straně se nachází 3 cvičební sály. Na západní straně budovy jsou 

2 squashová hřiště. 

Druhé nadzemní podlaží je určeno k rekreaci. Nalevo od schodiště je solná jeskyně 

se šatnami a WC. Napravo se nachází 2 kanceláře a společenská místnost, dále 

se na severní straně objektu nachází prodejna se sportovními potřebami. Chodbou se lze 

dostat do čekárny, odkud se může jít do solária, masérny, na pedikúru/manikúru nebo 

do konzultační místnosti. Napravo od těchto služeb se nachází šatny pro muže a ženy. 

V jižní části budovy je prostor sauny se 2 odpočívárnami, 5 různými druhy saun, vířivkou 

a ochlazovacím bazénkem. Ze společného prostoru sauny bude schodiště, které povede 

do volného prostranství v případě požáru, a nebo do zahrádky, která slouží k relaxaci. 

 

Projektová dokumentace musí pro stavební řízení respektovat všechny úpravy dle platné 

legislativy, zejména musí být dodrženy podmínky pro bezbariérové užívání stavby podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Splněny musí být i další podmínky vyplývající například z ČSN 

73 6110 a změny Z1 z února 2010 a ČSN 73 6425-1, specifikovány musí být požadavky 

na použitý materiál (zejména materiál pro hmatové úpravy) dle NV č. 163/2002 Sb. 

a s ním spojenými TN TZÚS. 

Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Před vstupem do budovy je umístěna rampa pro bezbariérový přístup. Do 2.NP se lze 

dostat pomocí výtahu. V každém patře se nachází 1 prostor pro imobilní tvořený šatnou, 

WC a sprchou. 
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Stavební řešení 

Sportovně relaxační centrum je navrženo jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, 

zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. Budova je tvořena 2 kvádry, které jsou 

vzájemně propojeny. 

V objektu budou dodrženy požadavky na minimální světlé výšky, plochy a rozměry 

obytných místností. Velikosti navržených okenních otvorů splňují požadavky na denní 

osvětlení a insolaci. Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi splňují požadavky 

stavební akustiky. Návrh konstrukcí odpovídá požadavkům normy z hlediska tepelné 

techniky. 

Obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic o tloušťce 300 mm a budou 

spojovány na tenkovrstvou maltu. Zdivo bude doplněné fasádní tepelnou izolací tloušťky 

180 mm. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny také z keramických tvárnic tloušťky 300 

mm. Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické ze železobetonu, tvořené 

z betonu třídy C25/30 a výztuže z ocele třídy B500B, tloušťka stěn bude 200 mm. 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely tloušťky 265 mm. Střecha je 

řešena jako plochá jednoplášťová se spádovou vrstvou z tepelných klínů. Výplně otvorů 

jsou hliníkové. Povrchová úprava stěn je řešena jako venkovní omítka bílé a šedé barvy. 

Obvodové stěny squashové části jsou řešeny jako provětrávaná fasáda s dřevěným 

obkladem. Schodiště jsou prefabrikovaná ze železobetonu. Objekt je založen na 

betonových pasech z prostého betonu. 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce  

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

stavební hmoty, bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. Ornice bude uskladněna 

na předem určené skládce. Zemní práce u tohoto projektu zahrnují výkopy stavební jámy 

a rýh pro základové pasy, terénní úpravy (zářezy a násypy), hutnění a výkopy pro vedení 

jednotlivých přípojek. Přebytečný výkopek bude odvážen na předem určenou skládku. 

Část výkopku se ponechá uskladněná na stavebním pozemku pro zpětné zásypy, které 

se budou hutnit. Maximální tloušťka jedné zhutnitelné vrstvy bude stanovena 

Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti. Stavební jáma bude rozšířena směrem 

od budované konstrukce o 0,8 m pro snadné provádění hydroizolace a protiradonové 

izolace.  
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Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provedeny v nezámrzné hloubce. Základy pod obvodovými 

stěnami budou tvořeny základovými pasy z prostého betonu třídy C25/30 a jednou řadou 

z tvárnic ztraceného bednění o výšce 250 mm. Tvárnice budou následně vyplněny 

betonem. Rozměr betonové tvarovky je 500 x 300 x 250 mm. 

Základové pasy pod obvodovou stěnou mají navrženou šířku 1100 mm a výšku 600 mm. 

Základové pasy pod obvodovou stěnou squashe mají dle výpočtu rozměr 600 x 600 mm.  

Pod vnitřními nosnými stěnami jsou navrženy základy o šířce 1400 mm a výšce 850 mm. 

Základy pod schodišťovými stěnami a schodištěm mají rozměr 600 x 600 a jsou doplněny 

betonovými tvárnicemi ztraceného bednění. Založení výtahové šachty je 

na železobetonové desce tloušťky 400 mm. Jako beton bude použit beton pevnostní třídy 

C25/30 a výztuž z ocele b500b. Pod železobetonovou deskou bude zrealizována vrstva 

podkladního betonu, aby se zamezilo znečištění betonu a výztuže zeminou a jako ochrana 

základové spáry před betonáží železobetonové desky. Jako podkladní beton bude použit 

beton pevnostní třídy C12/15, 

Podkladní železobetonová deska bude vybetonována na vrstvu štěrku. Tloušťka desky 

bude 150 mm a bude vyztužena 2x kari sítí 100 x 100 x 6 mm. 

Při realizaci základové desky musí být vynechány otvory pro prostupy kanalizačního 

potrubí a musí být umístěn FeZn zemnící pásek, který bude vyveden v protilehlých 

stranách konstrukce a bude po celé délce spojitý.  

Velikost základových pasů viz příloha Výpočet rozměrů základové konstrukce.  

Před provedením základových konstrukcí budou ověřeny předpoklady o únosnosti 

základové půdy. 

 

Hydroizolace spodní stavby a protiradonová izolace 

Podle České geologické služby je na řešeném území převažující radonový index 2 – střední 

riziko. Hydroizolace a protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Spodní pás bude mít nosnou vložku ze skleněné tkaniny a bude bodově 

nataven k podkladu. Vrchní pás bude mít nosnou vložku z polyesterové rohože a bude 

celoplošně nataven ke spodní hydroizolaci. 

Základová deska bude před prováděním hydroizolace a protiradonové izolace opatřena 

nátěrem z asfaltové penetrační emulze. Oba asfaltové pásy mají tloušťku 4 mm. 

Hydroizolace bude vytažena nad upravený terén do výšky 300 min. 150 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny budovy budou vyzděny z broušených keramických tvárnic o tloušťce 

300 mm. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny také z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické ze železobetonu, tvořené 

z betonu třídy C25/30 a výztuže z ocele třídy B500B, tloušťka stěn bude 200 mm. 
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Keramické tvárnice v první řadě musí být založeny do vyrovnávací malty tloušťky 10 mm 

a musí být provedeno s co největší přesností. Druhá a další řada cihel bude vyzděna 

na tenkovrstvou zdicí maltu. 

 

Zateplení 

Objekt bude po obvodu zateplen fasádními deskami z čedičové vlny. Tloušťka desek je 

180 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/mK. Izolace bude založena 

do plastového soklového profilu. Desky budou k podkladu lepeny cementovým lepidlem 

a kotveny talířovými hmoždinkami. 

 

Překlady 

Překlady nad výplněmi otvorů v obvodových stěnách do šířky 3 m budou tvořeny 

4 keramickými nosnými překlady o výšce 238 mm v kombinaci s tepelnou izolací 

na fasádě. Bude dodržena minimální délka uložení. Překlady se osazují na výšku 

do cementové malty oblou stranou nahoru.  

 

Nad otvory větší než 3 m budou osazeny ocelové překlady z ocelových nosníků I 340, které 

budou následně zabetonovány a doplněny fasádní tepelnou izolací. 

Výplně otvorů vnitřních nosných stěn budou tvořeny 4 keramickými překlady o výšce 

238 mm. 

Nad vnitřní příčkové zdivo budou použity ploché překlady. Ve stěnách tloušťky 150 mm 

budou osazeny na šířku a ve stěnách o tloušťce 100 mm na výšku. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou navrženy z předpjatých stropních panelů tloušťky 

265 mm. Minimální uložení prvků na podporách je 100 mm při průhybu do l/100. Panely 

se musí uložit na vodorovnou plochu, případě nerovnosti je třeba podklad před položením 

panelu vyrovnat. Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální tloušťky 10 mm. 

Podélné spáry mezi jednotlivými panely se vyplní zálivkou z betonu c 16/20 V panelech 

budou provedeny výřezy pro prostup komínu a instalační šachty. Řezy budou vedeny 

v rozmezích od žebra do poloviny dutiny. Prostup kanalizace bude proveden pomocí 

vývrtů do stropních panelů. 

 

 

Konstrukce balkonu 

Na jižní straně fasády se bude nacházet balkon. Konstrukce bude tvořena 

z prefabrikované desky s vyložením 1500 mm. Maximální délka balkonové desky je 8000 

mm. Uchycení balkonu bude pomocí tepelně izolačních nosníků. Naruší se horní deska 
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panelů v místě dutin, vloží se tahová a smyková výztuž balkonových nosníků a dutiny 

se zalijí betonem. Na desku se provede spádová vrstva z cementového potěru se sklonem 

2 %. Nášlapná vrstva balkonu bude z keramické mrazuvzdorné dlažby. 

 

 

Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou nepochozí střechou. Ve střeše jsou 

navrženy 4 střešní vpusti o průměru 150 mm. Vpusti budou vyhřívané. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří stropní panely tloušťky 265 mm, pro vyrovnání bude provedena vyrovnávací 

betonová vrstva o tloušťce 50 mm. Parozábrana je tvořena asfaltovým hydroizolačním 

pásem z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je z hliníkové folie kašírované 

skleněnými vlákny. Pásy budou bodově natavené k podkladu s přesahem 120 mm. 

Spádová vrstva je navržena z tepelně izolačních spádových klínů se spádem 3 % a bude 

umístěna mezi izolačními deskami z pěnového polystyrenu. 

Vrchní vrstvu střechy tvoří hydroizolační střešní folie. 

Na střeše jsou navrženy také 2 pojistné přepady 150 x 150 mm. 

Na střeše bude proveden bezpečnostní kotvicí systém tvořený kotvícími body 

a horizontálním bezpečnostním lanem, které bude umístěno 2 m od hrany střechy. 

Střešní konstrukce nad squashovými kurty bude zastřešena jednoplášťovou plochou 

nepochozí střechou stejné skladby. Střecha bude vyspádovaná v jednom směru 

a odvodněna do okapového žlabu a svodu. 

 

 

 

Konstrukce schodišť  

V objektu jsou navržena 2 schodiště. Výška stupně je 164,17 mm a šířka 300 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné, druhé 

schodiště jako dvouramenné ve tvaru L. Schodiště budou poskládána z jednotlivých 

prefabrikovaných dílců – schodišťových ramen a podest. Zábradlí bude umístěno 

na vnitřních stranách a madlo bude zasahovat maximálně 100 mm směrem do prostoru 

schodišťového ramene. Na vnějších stranách bude umístěné pouze madlo a bude 

zasahovat maximálně 100 mm směrem do prostoru schodišťového ramene. Schodišťové 

rameno bude uloženo přes trvale pružné podložky, podesta bude uložena 

do podestového izobloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku. 
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Komínové těleso  

Spaliny budou odváděny nad střechu pomocí jednoprůduchového komínového tělesa 

s větrací šachtou. Výška komínu nad atikou bude 1 000 mm. Tvárnice jsou provedeny 

z keramzitbetonu. Budou použity šamotové vložky o průměru 200.V technické místnosti 

bude umístěn kontrolní otvor. Z tohoto otvoru bude možné kontrolovat a čistit spodní 

část komína, především prostor s kondenzační jímkou. Ke komínovému tělesu bude 

umožněn přístup také ze střechy. 

 

Konstrukce podlah  

Konstrukce podlah je řešena jako plovoucí. Tloušťka podlahy v 1.NP bude 260 mm 

a ve 2.NP 175 mm. 

Nosná konstrukce podlahy na terénu bude tvořena základovou deskou. Tepelně izolační 

desky budou z pěnového polystyrenu o tloušťce 180 mm s napětím v tlaku σ10 = 100 kPa, 

součinitel tepelné vodivosti λ  = 0,037 W/mK. Tepelná izolace v posilovně musí splňovat 

napětí v tlaku σ10 = 150 kPa z důvodu většího zatížení od strojů a závaží, součinitel tepelné 

vodivosti λ  = 0,035 W/mK. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou tvořeny s ohledem na účel 

místnosti. 

Nosná konstrukce podlahy ve 2.NP je tvořena stropními panely. Izolační desky z čedičové 

vlny tloušťky 50 mm zlepší kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Jednotlivé nášlapné 

vrstvy jsou tvořeny s ohledem na účel místnosti. 

Detailní skladba jednotlivých podlah viz Skladby konstrukcí. 

 

Vnější výplně otvorů  

Pro výplň okenních otvorů v budově budou použita hliníková okna s tepelně izolačním 

trojsklem s nekovovým meziskelním rámečkem. Pro eliminaci profukování a zlepšení 

tepelně izolačních vlastností bude pod sklo vložena tepelná vložka. Komory profilu jsou 

vyplněny po celém profilu PUR pěnou. Stavební hloubka okenního rámu je 77 mm. 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých oken viz příloha – Součinitel prostupu tepla oken – 

Složka č. 7 – Další posudky, výpočty a specifikace. Součástí okna je celoobvodové kování. 

Výplň otvoru pro vstupní dveře bude také hliníková. Součástí dveří je vložkový zámek 

a celoobvodové kování. Detailní specifikace výplní otvorů viz Výpis zámečnických výrobků 

- Složka č. 7 – Další posudky, výpočty a specifikace. 

 

 

Vnitřní omítky  

Vnitřní vápenocementové jádrové omítky budou nanášeny v tloušťce 15 mm na povrch 

opatřeny cementovým postřikem, který se nanese strojně. Vrchní vápenná štuková 

omítka bude nanesena strojně na pevný vyzrálý podklad nerezovým hladítkem v tloušťce 

2,5 mm.  
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Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech a kuchyních. 

V místě, kde budou keramické obklady, nebude provedena štuková vrstva omítky. Výšky 

obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 

 

Vnější omítky  

Vnější omítky jsou prováděny na zateplovací systém, kdy je na fasádní tepelnou izolaci 

tloušťky 180 mm nanesena strojně stěrková hmota tloušťky 3 mm a sklotextilní výztužná 

síťovina, která se zatlačí do stěrkové hmoty. Základní nátěr se nanese strojně a slouží 

k vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítky. Pohledová vrstva je 

tvořena silikonovou pastovitou omítkou v tloušťce 3 mm. 

 

Oplocení pozemku  

Pozemek nebude oplocen.  

 

Truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky  

Viz výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků. 

 

Výtah 

Výtahová šachta bude provedena ze železobetonu tloušťky 200 mm z betonu C25/30 

a ocele B500B. Velikost a umístění výztuží bude provedeno na základě statického 

posudku. Vnitřní rozměr je 1700 x 1950 mm. Šachta je založena na železobetonové 

základové desce tloušťky 400 mm. Je navržen trakční výtah bez strojovny s kabinou 

o rozměrech 1500 x 1400 mm s dveřmi 900 x 2000 mm, kabina umožňuje také přepravu 

jedné osoby na vozíčku. Rychlost výtahu je 0,7 m/s. Maximální počet osob je 10, nosnost 

výtahu je 750 kg. 

 

Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby byly splněny požadavky dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Při užívání nebo provozu stavby 

nesmí vzniknout nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození například uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 

a vloupání. Veškeré nášlapné vrstvy budou mít takovou povrchovou úpravu, aby byly 

splněny požadavky normy na protiskluznost, a to i při změně vlhkosti. Všude, kde hrozí 

nebezpečí pádu, je umístěno ochranné zábradlí odpovídající svou výškou normovým 

požadavkům. 
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Navržené konstrukce splňují podmínku na součinitel prostupu tepla U < UN, je splněna 

i podmínka na průměrný součinitel prostupu tepla Uem < Uem,N, kterou se hodnotí celá 

budova. Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N byla 

stanovena metodou referenční budovy. Budova byla podle klasifikována úsporná – B.  

Konstrukce v zimním období mají takovou vnitřní povrchovou teplotu, že je splněna 

podmínka na teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi > fRsi,N. Je zabráněno vzniku 

povrchové kondenzace u výplní otvorů a růstu plísní u stavebních konstrukcí.  

Zkondenzováním vodní páry v konstrukci není ohrožena funkce konstrukce. Roční 

množství zkondenzované vodní páry splňuje podmínku normy Mc < Mc,N. Z roční 

bilance zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce vyplývá, 

že nedochází k trvalému zvyšování vlhkosti uvnitř konstrukce. Je splněna podmínka, 

že roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce je menší než roční 

množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mc < Mev.  

V zimním období kritická místnost na konci doby chladnutí splňuje požadavek 

na pokles výsledné teploty v místnosti ΔƟv(t) < ΔƟv,N(t). 

Objekt byl také posouzen na letní a zimní stabilitu. Kritické místnosti splnily normové 

požadavky a vyhověly. Podrobné posouzení a výpočet viz příloha – Posouzení letní a zimní 

stability. Byly posouzeny také 3 detaily na teplotní faktor fRsi – všechny posuzované detaily 

vyhověly. Posouzení viz příloha – 2D teplotní pole. Sportovně relaxační centrum bylo 

posouzeno také z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a byl zařazen do klasifikační 

třídy B – úsporná. Výpočet viz příloha – Výpočet energetického štítku obálky budovy. 

Protokoly a výpočty tepelně technického hodnocení jsou v samostatné části projektové 

dokumentace– složka č. 6 Stavební fyzika. 

 

Denní osvětlení bylo vyhodnoceno pomocí činitele denní osvětlenosti, který byl určen 

na pravidelné síti kontrolních bodů umístěných na vodorovné srovnávací rovině, která 

je ve výšce 850 mm nad úrovní podlahy. Krajní body této sítě byly umístěny 1 m 

od vnitřních povrchů stěn. 

V místnostech, kde není požadováno dosažení hodnoty průměrného činitele denní 

osvětlenosti, musí být ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, 

ale nejdál 3 m od okna, vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota 

činitele denní osvětlenosti nejméně Dmin = 0,7 % a průměrná hodnota činitele denní 

osvětlenosti z obou těchto bodů nejméně D = 0,9 %. 

Posouzení denního osvětlení bylo provedeno pro pobytové místnosti – bufet, 

kancelář, společenskou místnost, konzultační místnost, pedikúru/manikúru 
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a masérnu. Požadavek byl pro všechny místnosti splněn, viz – Posouzení objektu 

z hlediska osvětlení a oslunění, Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

Proslunění je v současné legislativě řešeno v ČSN 73 4301 Obytné budovy a je 

požadováno pro všechny byty. Sportovně relaxačním centru se nenachází žádné byty, 

jedná se o stavu občanského vybavení, proto na ni nejsou kladeny požadavky z hlediska 

proslunění. 

Objekt se nachází v dostatečné vzdálenosti od okolních budov, které nejsou významným 

zdrojem zastínění ani navrhovaný objekt nebude stínit stávajícím budovám. 

 

Z hlediska akustiky stavebních konstrukcí byly posouzeny dle normy ČSN 73 0532/2010 

všechny konstrukce, na které jsou kladeny požadavky z hlediska vzduchové a kročejové 

neprůzvučnosti (viz Složka č. 6 – Stavební fyzika). Navržené konstrukce jsou vyhovující.  

V objektu se nenachází významný zdroj hluku. Provozováním objektu nebude negativně 

ovlivňováno okolí stavby. 

 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Podle České geologické služby je na řešeném území převažující radonový index 2 – střední 

riziko. Opatření proti pronikání radonu do objektu bude řešeno asfaltovými pásy tloušťky 

4 mm, které zároveň slouží jako hydroizolace objektu. Spodní pás bude mít nosnou vložku 

ze skleněné tkaniny a bude bodově nataven k podkladu. Vrchní pás bude mít nosnou 

vložku z polyesterové rohože a bude celoplošně nataven ke spodní hydroizolaci. Veškeré 

prostupy soustavou těchto asfaltových pásů musí být dokonale těsné.  

 

Ochrana před bludnými proudy  

Není nutné řešit ochranu bludnými proudy. 

  

Ochrana před technickou seizmicitou  

Technická seizmicita se v dané lokalitě nevyskytuje.  

  

  



-58- 
 

Ochrana před hlukem  

Ochrana před hlukem není nutná. V objektu a jeho okolí se nenachází významný zdroj 

hluku.  

  

Protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v záplavové oblasti, nejsou tedy nutná protipovodňová opatření.  

 

Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  

Objekt se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu, nejsou tedy nutná 

protipovodňová opatření. 

 

Viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Nejsou požadovány žádné netradiční technologické postupy ani požadavky na provádění. 

 

Dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb má dokumentace pro provádění 

stavby obsahovat: A Průvodní zprávu, B Souhrnnou technickou zprávu, C situační výkresy, 

D dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení. K dokumentaci se dále 

přikládá dokladová část. Společné zásady: ,,Projektová dokumentace pro provádění 

stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty 

a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové dokumentace 

pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 

infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace 

pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace 

se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provádění stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele 

závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní 

požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
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výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 

prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.“ 
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V diplomové práci jsem se zabývala návrhem sportovně relaxačního centra v Havlíčkově 

Brodě. Objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré technické požadavky na stavbu. 

Součástí projektu je prováděcí dokumentace, situační výkresy, požárně bezpečnostní 

řešení, tepelně technické posouzení, technické zprávy a vizualizace. Při práci byly použity 

softwary: ArchiCAD 22, Lumion EDU, Microsoft Office, Building design, DEKSOFT – Tepelná 

technika 1D, Area 2017, Simulace 2018, Winfire Office - NX802PRO. Během práce došlo k 

několika změnám v dispozici, skladbách i konstrukcích. Tuto diplomovou práci jsem 

zpracovala na základě svých doposud nabytých zkušeností s navrhováním pozemních 

staveb a konzultaci s mým vedoucím bakalářské práce. Při vypracování jsem používala 

potřebné platné normy, právní předpisy a technické listy materiálů a výrobků.   
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Při zpracování bakalářské práce byly použity platné právní předpisy a technické 

normy ke dni zpracování.  

 

 
REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel., 248 s. ISBN 978-80-247-5142-9.  

 

BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a Táňa 

ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : Požární bezpečnost staveb. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy s 

kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-943-1.  

 

NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník Konstrukční cvičení pro 3. a 

4. ročník SPŠ stavebních. 2. Jihlava: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1.  

 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno, 2005.  

 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.); 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. 

Změny  

350/2012 Sb.; 

 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby; 

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ; 

 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

(ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.); 

 

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

bezbariérové užívání staveb; 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících přepisů; 
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Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; 

 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; 

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; 

 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; 

 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; 

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími 

 

  
 

ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části; 

 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení; 

 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací  

 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny  

 

ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie 

 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 

 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1; 

 

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
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ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody 

 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov  

 

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

 

ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

 

ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

 

 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  

 

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  

 

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb; 

 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv  
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https://www.fatrafol.cz/
https://www.slovaktual.cz/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ--64JfHa8wBbrCOi-yP0SyETR36lQJCHhurNDttKyRnJewNJ2T1GBoC0KUQAvD_BwE
https://www.slovaktual.cz/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ--64JfHa8wBbrCOi-yP0SyETR36lQJCHhurNDttKyRnJewNJ2T1GBoC0KUQAvD_BwE
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.best.info/
https://www.rigips.cz/
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NP   Nadzemní podlaží  

C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

B500B  Třída oceli  

č.  Číslo 

čl.  Článek 

ČSN  Česká státní norma 

TL.  Tloušťka konstrukce 

DPS  Dokumentace pro provedení stavby 

EL  Elektroměrový rozvaděč 

FeZn  Pozinkované železo 

EPS   Expandovaný polystyren  

XPS   Extrudovaný polystyren  

DN   Světlost potrubí  

WC   Záchod  

ŽB   Železobeton  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ  Požární úsek  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  

PT   Původní terén  

UT   Upravený terén  

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

D   Doplňkový výrobek  

H   Výška  

KV   Konstrukční výška  

RŠ   Revizní šachta  

VŠ  Vodoměrná šachta 

VB  Vsakovací blok 

PS  Přípojková skříň 

HRŠ  Hlavní revizní šachta 

AN  Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

ORL  Odlučovač ropných látek 

PB   Polohový bod  

MMNRČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

ČSN   Česká technická norma  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

UW   Součinitel prostupu tepla okna  

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Uf   Součinitel prostupu tepla rámem  
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Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

RHe   Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu  

RHi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

R   Tepelný odpor  

R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost  

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  

K   Korekce  

fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 

zimním období  

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

θi   Návrhová vnitřní teplota  

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

Δθ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

Δφr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 

vzduchu  

Φsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  

Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  

Mev,a   Roční množství odpařitelné vodní páry  

HT   Měrná ztráta prostupem  

bj   Teplotních redukční činitel  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy  

DPS   Dokumentace pro provedení stavby  

e   Exteriér  

i   Interiér  

Bpv   Balt po vyrovnání  

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

m n. m.  Metrů nad mořem  

VO   Veřejné osvětlení  

k. ú   Katastrální území  

HT   Měrná tepelná ztráta prostupem tepla 

Hz   Hertz 

HI   Hydroizolace  

TI  Tepelná izolace 

CHKO  Chráněnná krajinná oblast 

KCE  Konstrukce 

Kč  Koruna česká 

KS  Kus 



-69- 
 

LV  List vlastníka 

PE  Polyethylen 

PVC  Polyvinylchlorid   

PUR  Polyuretan 

MW  Minerální vlna 

VZT  Vzduchotechnika 

VÝT  Výtah  
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S.01 Situace        1:500 

S.02 Půdorys 1.NP        1:100 

S.03 Půdorys 2.NP        1:100 

S.04 Řez A-A‘        1:100 

S.05 Pohled severní a jižní      1:100 

S.06 Pohled východní a západní      1:100 

S.07 Poster 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů     1:2000 

C.2 Katastrální situační výkres      1:1000   

C.3 Koordinační situační výkres      1:250 

D.1.1.01 Půdorys základů      1:50 

D.1.1.02 Půdorys 1.NP       1:50 

D.1.1.03 Půdorys 2.NP       1:50 

D.1.1.04 Výkres jednoplášťové ploché střechy   1:50 

D.1.1.05 Řez A-A‘       1:50 

D.1.1.06 Řez B-B‘       1:50 

D.1.1.07 Řez C-C‘       1:50 

D.1.1.08 Pohled severní a západní     1:50 

D.1.1.09 Pohled jižní a východní     1:50 

D.1.1.10 Detail A – Základ      1:5 

D.1.1.11 Detail B.1 – Parapet      1:5 

D.1.1.12 Detail B.2 – Ostění      1:5 
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D.1.1.13 Detail B.3 – Nadpraží     1:5 

D.1.1.14 Detail C – Uložení schodiště     1:5 

D.1.1.15 Detail D – Balkon      1:5 

D.1.1.16 Detail E – Atika      1:5 

 

 

D.1.2.01 Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP   1:50 

D.1.2.02 Výkres sestavy stropních dílců nad 2.NP   1:50 

 

D.1.3  Technická zpráva požární ochrany 

 

D.1.3.01 Koordinační situační výkres PBŘ    1:250 

D.1.3.02 Půdorys 1.NP - PBŘ      1:100 

D.1.3.03 Půdorys 2.NP - PBŘ      1:100 

 

01 - Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska požadavků tepelné techniky 

02 – Posouzení objektu z hlediska akustiky 

03 – Posouzení objektu z hlediska osvětlení a oslunění 

P01  -  Tepelně technické posouzení konstrukcí 

P02 – Součinitel prostupu tepla výplní otvorů 
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P03 – Posouzení 2D teplotního pole 

P04 – Posouzení letní a zimní stability objektu 

P05 -  Výpočet energetického štítku obálky budovy 

 

P1 – Výpočet rozměrů základové konstrukce 

P2 – Výpočet schodiště 

P3 – Výpočet odstavných a parkovacích ploch 

P4 – Dimenzování vsakovacího zařízení 

Skladby konstrukcí 

Výpis doplňkových výrobků 

Výpis klempířských výrobků 

Výpis truhlářských výrobků 

Výpis zámečnických výrobků 

 

  



-73- 
 

 

 


