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Abstrakt  

Projekt zpracovává návrh multifunkčního centra pro volný čas a sportovní vyžití. Centrum je 
situováno ve městě Šternberk a jeho kapacita je asi 150 lidí. Je zde mimo jiné obsaženo 
wellness centrum, se saunovým světem a whirlpool, posilovna a fitness nebo kosmetický 
salón. Architektonicky je objekt pojat jako rovnoběžné prolnutí tří hranolovitých útvaru 
rozdílné barvy a velikosti. Kromě návrhu všech konstrukcí je více rozpracován podklad pro 
vzduchotechnické zařízení. Dokumentace je zpracována na úrovni dokumentace pro stavební 
povolení.  
  
Klí čová slova 
multifunkční, centrum, sport, relaxace, rekreace, revitalizace, wellness, sauna, whirlpool, 
fitness, posilovna, spinning, kosmetika, kosmetický salón  
  
  
  
Abstract 
The project design processes multifunctional center for leisure and sports. The center is 
situated in Šternberk and its capacity is about 150 people. There is inter alia the wellness 
center, with saunas and whirlpool, a fitness, gym and a beauty salon. Architecturally, the 
object is conceived as paralell blending of three units of a different colors and sizes. As well 
as all construction compositions are more developed basis for air conditioning systems. 
Documentation is processed at the level of documentation for building permit.  
  
Keywords 

multifunctional center, sport, relaxation, recreation, revitalization, wellness, sauna, whirlpool, 
fitness, gym, spinning, cosmetics, beauty salon  
… 
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 1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Akce (objekt): NOVOSTAVBA ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A REKREACI (SO01) 
Katastrální území: Lhota u Šternberka (763578) 
Parc.č.: 217/127 
Stupeň dokumentace: Územní řízení a stavební povolení 
Zadavatel: Město Šternberk 
 IČO: 00299529  
 Horní náměstí 16, 78501 Šternberk 
Zpracoval: Bc. Ondřej Doupal, C2NPS6, FAST VUTBR v Brně, Veveří 95, 60200 Brno 
Datum zpracování:  listopad 2012 
 

 

 2  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL: 
Projekt řeší novostavbu multifunkčního zařízení (SO01) v obci Šternberk a přilehlou stavbu parkoviště 
(SO05). Objekt je řešen jako dvoupodlažní přičemž v prvním patře se nachází část pro sport, 
kosmetická část a posezení a ve druhém patře je pak situováno wellness centrum a zázemí pro 
vedení.  
 
 3  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Staveniště se nachází v rozvíjející se jižní části obce Šternberk u hlavní komunikace do města 
Olomouce. Pozemek je v současnosti veden jako stavební parcela a je z části zastavěn zastaralou 
zástavbou. Z místa stavby byla nedávno odstraněna budova skladovací haly přilehlého podniku VOP 
CZ, který sousedí se severní hranou pozemku.  Parcela je určena územním plánem pro další zástavbu. 
Pozemek je ve vlastnictví investora – Města Šternberk.  

 

 4  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNĚ TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Geologický průzkum nebyl proveden. Byly dohledány volně dostupné informace o pozemku a byla 
provedena vizuální kontrola staveniště.  
Dopravní infrastruktura pro přístup k objektu, bude využívaná stávající, tedy silnice III. třídy ulice 
Olomoucká vedoucí kolem pozemku, na kterou bude napojen výjezd z parkoviště a vstup z chodníku 
hlavního vchodu budovy.  
Stavba Zařízení pro sport a rekreaci (SO01) bude napojena na chodník přilehlý stávající místní 
komunikaci, objekt parkoviště (SO05) bude napojen na stávající cestu zpevněným vjezdem ze 
zámkové dlažby. 
Objekt Zařízení pro sport a rekreaci (SO01) bude napojen na stávající přípojky inženýrských sítí 
vodovodu, plynovodu kanalizace dešťové, kanalizace splaškové a elektrické energie, které budou 
provedeny s předstihem a budou provedeny včetně všech povolení.  

 

 5  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Dokladová část o splnění požadavků dotčených orgánů bude přiložena k projektové dokumentaci. 
 

 6  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména pak požadavky stanovené vyhláškou 269/2009 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších 
odpovídajících vyhlášek a norem. 



 
 7  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA,  
Objekt je navržen v území určeném jako oblast zóny pro komerční výstavbu, doklad o splnění 
podmínek bude obsažen v dokladové části.  
 
 8  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ,  
Nejsou. 
 
 9  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY, 
Ihned po vydání stavebního povolení budou provedeny výkopové práce, základové pasy a betonová 
základová deska s hydroizolací. Na jaře roku 2013 bude započato s výstavbou samotného Zařízení pro 
sport a rekreaci (SO01) a až po dokončení hrubé stavby započne výstavba přilehlého parkoviště 
(SO05). Předpokládané ukončení výstavby v zimě 2013. 
 
 10  STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 
BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ V M2, A O POČTU BYTŮ V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH. 

 
Orientační náklady na stavbu dle rozpočtu stavby. 
 

Podlahová plocha  
1.NP: 895,4 m2 

2.NP: 556,1 m2 

Celkem: 1451,5 m2 
 

Zastavěná plocha  
Zařízení pro sport a rekreaci (SO01):: 1055,0 m2 
Zastavěná plocha chodníků (SO04): 84,5 m2 
Parkoviště (SO05): 790,0 m2 
Zastavěná plocha celkem 1218,5 m2 

 
Další údaje 

Obestavěný prostor: 6827,0 m2 
Plocha pozemku: 5370,0 m2 
Zatravněná plocha: 3450,0 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 
11.2012 

Bc. Ondřej Doupal 
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 1  ÚČEL OBJEKTU 
Objekt je určen pro veřejnost zejména pak města Šternberk a spádového území. V objektu se nachází 
základní sportovní zařízení, jako posilovna a fitness pro aktivní vnitřní sporty a dále wellness centrum 
se saunovým světem a terapiemi pro relaxaci a odpočinek. Na území Šternberka tato možnost vyžití 
doposud chybí. 
 
 2  ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 

ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Úpravy objektu a jeho vnější vzhled  byly řešeny s odpovídajícím zřetelem na urbanistické požadavky 
dané lokality. Daná lokalita není památkovou zónou a není ani předpoklad při daném druhu stavby na 
dodržení místní architektury. Nicméně bylo při projekčních pracích dbáno na to, aby objekt nepůsobil 
svým vzhledem vdané lokalitě příliš rušivě. Dílčí plochy vně objektu, zejména pak parkoviště budou 
zpevněny novou zámkovou dlažbou,  v ostatních místech budou provedeny jen minimální dílčí 
terénní úpravy a ozelenění travním porostem. Předpokládá se i užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
 3  KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ, 
 

Zastavěná plocha objektu: 1055,0m2 

Zastavěná plocha parkoviště: 790,0m2 

Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na orientaci pozemku a jeho 
tvar. Pobytové místnosti jsou orientovány tak, aby byly splněny požadavky na osvětlení a oslunění.  
 
 4  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

• Spodní stavba:  
objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Po 
spodní hranu desky budou základy navýšeny betonovými tvarovkami ztraceného bednění. Na 
zhutněném násypu bude provedena podkladní betonová deska vyztužená KARI sítěmi, s 
hydroizolací proti tlakové vodě a vlivu radonu. V základových konstrukcích musí být 
provedeny prostupy inž. sítí. Výtahová šachta bude založena na železobetonové desce která 
je založena pod úrovní přilehlých základových pasů. Výškový rozdíl bude rovněž dozděn 
bednícími tvarovkami až do výšky spodní hrany podkladní betonové desky.  

• Obvodové zdivo:  
provedeno z vápenopískových zdících bloků na lepidlo. Zateplení bude provedeno izolací 
z minerální vlny.  

• Vnitřní nosné zdivo:  
provedeno taktéž z vápenopískových bloků zděných na lepidlo.  

• Vnitřní nenosné zdivo:  
provedeno z pálených příčkovkových tvarovek tloušťky 150mm. 

• Strop nad 1.NP:  
provedeny z prefabrikovaných předpjatých panelů o délkách do 9 m. Strop bude z větší části 
uložen na železobetonovém věnci a bude zmonolitněn. Tloušťka stropní konstrukce je 
maximálně 256mm. 

• Strop nad 2.NP:  
provedeny z prefabrikovaných předpjatých panelů o délkách do 11,25 m. Strop bude uložen 
na železobetonovém věnci a bude zmonolitněn. Tloušťka stropní konstrukce je 320mm.  



• Střecha:  
plochá, nad částí objektu zatravněná s dostatečnou vrstvou tepelné izolace z pěnového 
polystyrenu.  

• Okna:  
dřevo-hliníková, z vnější strany hliníkový krycí profil tmavé barvy a z vnitřní strany viditelné 
přírodní dřevo. 

• Dveře vnější:  
dřevo-hliníkové, částečně prosklené z vnější strany hliníkový krycí profil tmavé barvy a z 
vnitřní strany viditelné přírodní dřevo. 

• Dveře vnitřní:  
dřevěné, plné nebo částečně prosklené. Část dveří v druhém patře bude mít zvýšenou 
odolnost proti vlhkosti. 

• Podlahy:  
keramická dlažba, marmoleum, textilní koberec, dřevěné vlysy, pryžové profily 

• Vytápění: 
Vytápění a ohřev TV sérií plynových kondenzačních kotlů, desková otopná tělesa a podlahové 
vytápění 

• Infrastruktura: 
Napojení na místní zpevněnou komunikaci z parkoviště a chodníkem od hlavního vchodu 

• Přípojky: 
Napojení na inženýrské sítě elektřiny, vody, plynu dešťové kanalizace a splaškové kanalizace 
na stávající přípojky inž. sítí. 

 

 5  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Systém opláštění v navrhovaných skladbách a tloušťkách zajišťuje tepelně technické vlastnosti 
obalových konstrukcí budovy vyhovující ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov. Výplně otvorů 
budou taktéž splňovat všechny limity tepelně technických požadavků a jejich vhodné tepelně 
technické vlastnosti budou doloženy certifikací spolu s prohlášením o shodě.  

 

 6  ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Založení objektu je navrženo na základových pasech, základové konstrukce byly voleny sohledem na 
místní podmínky jako betonové, do nezámrzné hloubky dle PD. Před betonáží základů bude statikem 
převzata základová spára a bude jim učiněn zápis potvrzující navržené řešení  základových konstrukcí. 
Na pozemku nebyl proveden geologický průzkum, je tedy nutné před realizací přepočítat rozměry 
základových pasů dle geol. průzkumu. 

 
 7  VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ŘEŠENÍ NEGATIVNÍVH ÚČINKŮ 
Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou 
tříděny a následně likvidovány třídírnou odpadu, popř. skládkovány.  
Komunální odpady vzniklé při užívání stavby budou důsledně tříděny a umísťovány do odpovídajících 
kontejnerů na odpad. Následně budou likvidovány příslušnou firmou.  
Při výrobě tepla bude produkováno minimum spalin, pro spalování bude použito moderních kotlů.  
Odpadní vody budou likvidovány v bezodtoké jímce. Likvidace odpadních vod bude řešena 
samostatným projektem.  



Likvidace dešťových vod bude řešena samostatným projektem. 
 
 8  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní infrastruktura bude využívaná stávající, tedy zpevněná cesta vedoucí kolem pozemku 
napojena na místní asfaltovou komunikaci ul.Olomouká  
 9  OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY (RADON) 
Prostudováním geologických poměrů v oblasti bylo zjištěno nízké radonové riziko, bude tedy zvolena 
odpovídající spodní izolace stavby. 
 10  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Objekt je navržen vsouladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Závazné předpisy 
Budou dodržena ustanovení v platném znění zejména: 
- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
- vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných tech. požadavcích na výstavbu 
- zákon č. 158/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví 
- vyhl. č. 590/2002 Sb. o tech. požadavcích na vodní díla (týká se prodloužení kanalizačního a 
vodovodního řadu) 
- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
- nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
- vyhláška ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č. 
6/2003) 
- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
  
Dále: 
73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov 
73 0540 - 1, 2, 3, 4 (5/1994, 11/2002)           Tepelná ochrana budov 
73 6110 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
74 4505 Podlahy 
73 0810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
73 0802:12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
73 0821:02/1973 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
73 0818:07/1997 + Z1:10/2002 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
vyhl.  MV ČR 246/2001 Sb. O požární prevenci 
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
Zk č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích 
vyhl. č. 428/2001 Sb  o vodovodech a  kanalizacích 
vyhl. č. 383/2001 Sb  o podrobnostech nakládání s odpady 
vyhl. č. 291/2001 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27.7.2001, kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 
vyhl. ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č. 6/2003) 
vyhl. ČUBP č. 48/1982 k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
vyhl.  ČUBP a ČBU č. 327/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při výstavbě 
  
a další viz TZ - jednotlivé pododdíly. 

 

V Brně 

11.2012 

Bc. Ondřej Doupal 


