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Abstrkat: 

Novostavba Sportovně relaxačního centra s ubytováním je situována na volném pozemku 

v Blansku. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. V přízemí je umístěna restaurace 

se zázemím, místnosti pro sport a relaxaci. V nadzemních podlažích je ubytování pro 

hosty s celkovou kapacitou 38 osob. V podzemní části jsou sklady a technické místnosti.  

Stavba je zděná z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou monolitické. Zastřešení je 

řešeno plochými střechami. Objekt je založen na základových pasech a patkách. 

 

Abstract: 

The new building of Sport and Relaxation Centre with the possibility of accommodation is 

situated on the vacant site in Blansko. Under the three storey building partialy runs 

basement. On the ground floor is located a restaurant with facilities, also rooms for sport 

and relaxation. On the second and the third floor is the centre’s accommodation with a 

total capacity of 38 persons. In the basement are mainly storerooms and utility rooms. The 

building is made of ceramic bricks. The ceiling construction is monolithic and the building 

has a flat roof. The building is constructed on  footing foundations and strip foundations. 

 
Klíčová slova: 

Posilovna, sauna, masáže, restaurace, pokoj pro hosty, třípodlažní, monolitická stropní 

konstrukce, zelená plochá střecha, zděný konstrukční systém, výtah 
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gym, sauna, masage, restaurant, guest-room, three flors, monolithic ceiling, green flat 

roof, brick construction system, lift,   
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1.ÚVOD: 
 

Bude provedena stavba Sportovně relaxačního centra s ubytováním. Stavba je částečně 

podsklepená. V suterénu jsou umístěny sklady a technické místnosti. V prvním podlaží se 

nachází restaurace se zázemím a místnosti pro sport a relaxaci. V nadzemních podlažích 

se nachází ubytovací jednotky. Každé patro má odlišný půdorysný tvar. Objekt je 

zastřešen plochými střechami nad všemi podlažími. 
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A) identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma(fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka 

(právnické osoby), jméno a p říjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s 

vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 

kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 

Název stavby : Sportovně relaxační centrum s ubytováním 

 

Investor:    Pavel Ševčík 

Jasanová 25, 

Blansko 67801 

 

Místo stavby: Blansko, parcela číslo 242/1, 242/9, katastrální území Blansko 

 

Projektant:    Bc.Brtníčková Jitka 

Pod javory 4 

Blansko 

 

Zodpov ědný projektant:  Bc.Brtníčková Jitka 

Pod javory 4 

Blansko 

 

B) údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku, 

o majetkoprávních 

vztazích a dispozi ční řešení 

 

Jedná se o zastavěné území, které má návaznost na stávající zástavbu. Pozemek je ve 

vlastnictv investora. Na území byly navedeny přípojky inženýrských sítí z hlavních řádů. 

Pozemek je napojen na stávající komunikaci. Suterén: Přístup schodištěm z 1NP. Suterén 

je řešen symetricky. Z chodby se dostaneme po levé straně do skladů a technické 

místnosti. Po pravé straně je situován údržbář a místnost vzduchotechniky.  

Přízemí: Zde se nachází samostatný vstup do objektu. Po vstupu se dostaneme na 

recepci, ze které je dále přístup do schodišťové haly, ze které je schodiště vedeno do 



dalších dvou nadzemních podlaží, déle pak se po levé straně dostaneme do restaurace a 

déle pak do jejího zázemí. Po pravé straně je zázemí sportovně relaxační, nacházejí se 

zde šatny, infrasauna, masáže, solárium, lymfodrenáže a posilovna. 2 a 3 NP: Je Ze 

schodišťového prostoru se dostaneme po pravé i levé straně do chodby umožňující 

přístup do jednotlivých pokojů. V každém pokoji je umístěna předsíň, ze které je přistup 

do koupelny a samostatného pokoje. Všechny koupelny jsou opatřené sprchovým 

koutem, WC a umyvadlem. 

 

C) údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

Na území byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum. 

Území je únosné, podzemní voda byla zjištěna v hloubce 1,5m pod úrovní základové 

spáry. 

Vycházíme tedy z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt. Radonové riziko 

bylo zjištěno nízké.  Sportovně relaxační centrum s ubytováním bude napojeno na 

jednotnou veřejnou kanalizační síť, veřejný vodovod, plynovod, NN. 

Přípojky budou vyvedeny až za hranici pozemku. Veřejné sítě jsou vedeny podél 

komunikace před vlastním pozemkem. Příjezd k objektu je z ulice Svitavská 

 

 

D) informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů, 

Způsob a vedení přípojek bylo schváleno příslušnými úřady. Přípojky byly zaznamenány 

do projektové dokumentace a opatřeny šachtami, případně skříněmi s hlavními uzávěry. 

Architektonické řešení objektu bylo provedeno v závislosti na okolní zástavbě. 

 

E) informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 

268/2009 Sb. 

 

F) údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 

pop řípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 st avebního zákona, 

Předpokládané území pro výstavbu je navrhováno v souladu s podmínkami tohoto 

Územního plánu. 

 



G) věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 

opat ření v dot čeném 

území, 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího sportovně relaxačního centra s ubytováním, 

který neovlivňuje okolní zástavbu. V době výstavby lze očekávat dočasné zvýšení 

hlučnosti a prašnosti, zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. Detail 

řešení bude vypracován v prováděcím projektu. 

 

H) předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby, 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2013 

Předpokládané dokončení stavby: 010/2014 

 

I) statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prost ředí 

a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m2, a o 

počtu byt ů v budovách bytových a nebytových, 

Náklady na stavbu jsou stanoveny dle materiálových charakteristik. Přesný výkaz výměr a 

rozpočtové 

náklady závisí na skutečném provedení a budou určeny v provádějící dokumentaci. 

Výstavba neohrožuje životní prostředí a tak nebudou potřeba zvláštní investice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Blansku dne 30.12.2012    Vypracoval: Bc.Brtníčková Jitka 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

A) zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která 

je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zón ě, 

Jedná se o rovinatý terén, bez stávajících staveb. Na stavební parcele se nachází jen 

několik keřů. Staveniště pro Sportovně relaxační centrum s ubytováním je vhodné a velmi 

dobře přístupné. Terénu pozemku a orientaci ke světovým stranám byla podmíněna volba 

objektu a návrhu dispozičního řešení. Samotný objekt a jeho osazení do terénu je 

navrženo tak, aby veškerá vytěžená zemina při výkopech byla použita pro vytvoření 

násypů. Oblast se nenachází v památkové ani záplavové zóně. 

 

B) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících, 

Jedná se Sportovně relaxační centrum s ubytováním umístěné hlavním vchodem na 

východ. Objekt je částečně podsklepen. Půdorys objektu je nepravidelného 

osmiúhelníkového tvaru. Střecha Sportovně relaxačního centra s ubytováním je plochá 

zelená nad 1 a 2NP, nad 3NP je provedena finální vrstva kačírku. Fasáda bude 

provedena ze štukové venkovní omítky barvy bílé a obkladových cihel klinker červené 

barvy. Okna a dveře budou dřevená – hnědá. Okolo celého domu bude proveden sokl z 

keramických obkladových desek do výšky 500 mm nad terén. Oplechování bude 

provedeno měděným plechem. 

 

C) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 

řešení vn ějších ploch, 

Zakládání: 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20, který bude vylitý 

přímo do základové rýhy. Podkladní betonová deska bude tl. 150 mm. Betonová deska 

bude vyztužena kari sítí Ø6 s velikostí ok 150/150. Založení objektu bude provedeno do 

nezamrzné hloubky. 

· Svislé nosné konstrukce: 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM. Obvodové 

zdivo tl. 440mm navrženo z tvarovek 44EKO+Profi. Obvodové nosné konstrukce v 1PP je 

tvořeno betonovými tvarovkami ze ztraceného bednění 300/500/240. Vnitřní nosné 



konstrukce tvořeny tvarovkami 30Profi, 25 AKU SYM. Vnitřní nenosné zdivo z tvarovek 

11,5 AKU a 8P+D. Pro zdění je použita malta DBM s pevností 10MPa.  

· Vodorovné konstrukce: 

V objektu jsou stropní konstrukce navržené monolitické betonové z betonu třídy C25/30, 

oceli B500. Překlady nad okenními a dveřními otvory keramické a železobetonovými. 

Keramické od systému POROTHERM – překlad 7. Železobetonové překlady z betonu 

C20/25, výztuž dle statického výpočtu. Průvlaky v 1 a 2 NP rovněž tvořeny z betonu 

C20/25, výztuž dle statického výpočtu. 

· Konstrukce schodiš ť: 

Schodiště z 1PP do 1NP bude železobetonové – monolitické, z lomených desek, výška 

stupně je 155,56 mm, šířka stupně 285mm. Přesné vyztužení, popis a schéma schodiště 

vyhotoví statik. Schodiště z 1NP do 2NP je železobetonové – monolitické, z lomených 

desek, výška stupně je 172,92 mm, šířka stupně 280mm. Přesné vyztužení, popis a 

schéma schodiště vyhotoví statik. Schodiště z 2NP do 3NP je železobetonové – 

monolitické, z lomených desek, výška stupně je 175 mm, šířka stupně 280mm. Přesné 

vyztužení, popis a schéma schodiště vyhotoví statik. 

 

· Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce je tvořena v různých výškových úrovních. Je vždy nad částí každého 

NP. Nosná vrstva ploché střechy je tvořena vždy stropní konstrukcí nad 1,2,3NP. Nad ním 

je proveden penetrační nátěr (Dekprimer), parozábrana Glastek AL 40minerel, spádová 

vrstva tvořená tepelnou izolací v min. tl. 50mm se sklonem 3%. Dále je provedena tepelná 

izolace EPS200S, separační vrstva (Filtek 300), hydroizolační vrstva (Dekplan 77) 

zabraňující prorůstání kořenů rostlin, filtrační vrstva (Filtek 300), akumulační vrstva, 

filtrační vrstva, drenážní vrstva a substrát. Střešní konstrukce nad 3NP se liší nad 

hydroizolační vrstvou, je zde provedena ochranná textilie a dále pak stabilizační a 

ochranná vrstva – prané říční kamenivo frakce 16/32. 

· Komíny 

V objektu je umístěn jeden komín - komínové těleso SCHIEDEL ABSOLUT. 

Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT je určen pro všechny druhy paliv a všechny 

druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. SCHIEDEL ABSOLUT je dvousložkový 

komínový systém odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou 

vnitřní keramickou vložkou. Komín je dvouprůduchový s víceúčelovou šachtou. Komín je 

půdorysných rozměrů 380x880mm Komínový plášť se osazuje na komín smontovaný na 

konečnou výšku, délkově se upravuje seříznutím úhlovou bruskou. Oplechování komína 

je provedeno před osazením pláště. 

 



· Izolace proti vod ě: 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti tvořena hydroizolační folii Glastek 40 Special mineral. 

Vodorovnou izolaci pokládáme pás vedle pásu s přesahem 7cm. Po obvodu objektu 

necháme folii přesahovat o 15 -20cm pro možnost ukončení izolace v úrovni terénu nebo 

napojení svislé izolace. Izolační přizdívka musí být rovná zbavená nerovností a výstupků. 

Před vlastní pokládkou izolační fólie kotvíme do všech koutů a rohů koutový profil 200/200 

mm. Na svislou izolační přizdívku kotvíme vodorovnou řadu kotevních terčů o průměru 

cca 70 mm ve výšce asi ¾ šířky pásu (asi po 40 cm). Izolační pás poté vodorovně 

rozbalujeme, v patě izolaci přehneme asi o 150 mm a postupně si ji napnutou navařujeme 

na kotevní terče. Fólie se spojuje svařováním horkým vzduchem nebo horkým klínem. Při 

pokládce je vždy potřeba dodržet technologický postup výrobce. Hydroizolace střechy je 

již vypsána ve střešních konstrukcích. 

· Tepelné izolace: 

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s normou ČSN 7305 40. Svislou izolaci kolem 

nosných zdí v suterénu a okolo základových pasů v nepodsklepené části objektu tvoří 

expandovaný polystyren BASF SRYRODUR 3035CS. Zaizolování v místě podlahy na 

terénu bude řešeno izolaci ISOVER EPS150S která bude položena na základové desce a 

na hydroizolaci. Tepelná izolace střechy je již vypsána ve střešních konstrukcích. 

· Úpravy povrch ů: 

Povrchové úpravy zdiva jsou tvořeny omítkovými systémy POROTHERM, nebo 

keramickým obkladem, popřípadě jejich kombinací. Vnitřní omítky Universal tl. 10mm, 

vnější omítka dvouvrstvá - 1.vrstva omítka TO tl.30mm, 2.vrstva omítka Universal tl.5mm. 

· Konstrukce podlah: 

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou, v pokojích kobercem, 

ve skladech, technické místnosti, vzduchotechnice je pouze minerální hmota – Monolith 

S. Přesné skladby jsou ve výpisu podlah. Rozhraní jednotlivých podlah jsou překryty 

v místě dveří přechodovou lištou nebo prahem, přesné umístění lišty a prahu je patrné 

z jednotlivých výkresů půdorysů. U všech podlah bude dřevěná lišta na připevňovací 

sponě, která bude umožňovat vedení kabelů. 

· Výpln ě otvor ů, truhlá řské a klempí řské výrobky: 

Jednotlivé popisy výrobků a výplní jsou v samostatných výpisech 

 

D) napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu, 

Veřejná komunikace vede souběžně s pozemkem podél východní hranice. Objekt je na ni 

napojen dlážděným chodníkem. Inženýrské sítě jsou umístěny ve veřejné komunikaci. 

Odkud bude provedeno napojení na plynovod, elektrickou energii, jednotnou kanalizaci a 



vodovod. Všechny přípojky jsou opatřeny hlavními uzávěry na hranici pozemku nebo v 

revizní šachtě. 

 

E) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a  svážném území, 

Napojení Sportovně relaxačního centra s ubytováním na veřejnou komunikaci bude 

provedeno příjezdovou komunikací asfaltovým povrchem. Na hranici pozemku je osazena 

přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem a hlavním uzávěrem plynu pro 

navrhovaný objekt. Z elektroměrového rozvaděče bude napájen vnitřní domovní 

rozvaděč. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži. Přípojky vodovodu a 

jednotné kanalizace jsou přivedeny na stavební pozemek, na němž bude osazena revizní 

šachta kanalizace, do které budou odděleně vedeny veškeré splaškové a dešťové 

odpadní vody. Vodoměrná šachta průměru 1m s vodoměrnou soustavou bude zřízena na 

pozemku stavebníka. Přípojka kanalizace PVC KG DN 200 DÉLKA 25 m, přípojka vody 

HDPE 100 SDR 11 průměru 75x6,8 mm délky 24m je zakončena ve sklepních prostorách 

domu společně s hlavním uzávěrem plynu. Přípojka plynu i domovní rozvod plynu řeší 

samostatný projekt. Dále je k objektu přivedena přípojka sdělovacích kabelů délky 20,5m. 

 

F) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany, 

Od vlastního objektu jsou z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí 

řešeny pouze splaškové vody, které budou svedeny do jednotné kanalizace. Ochrana 

před negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní dopravy v 

souvislosti se stavbou. Doprava bude omezena na nejmenší možnou míru v dny pracovní 

a o sobotách. V neděli bude nákladní doprava vyloučena zcela. Při realizaci stavby je 

uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního prostředí: Při nakládání s 

odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím 

oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. 

Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle 11 zákona č. 

185/2001 Sb. 

 

G) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací, 

Bezbariérový přístup je v projektu řešen. 

 



H) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 

projektové 

dokumentace, 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který stanovil nízké radonové riziko. 

Výsledky průzkumu byly začleněny do projektové dokumentace. Dále byl proveden 

průzkum z inženýrsko-geologického vrtu v okolí stavby. Byly tak zjištěny jednoduché 

základové podmínky. 

 

I) údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém, 

Vytyčení bude provedeno ze dvou polygonových bodů. Pevné body vytyčovací sítě jsou 

umístěny na chodníku veřejné komunikace vedoucí podél plánované novostavby. 

Vytyčení se provedlo v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

J) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 

technologické provozní soubory,  

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

· vlastní budova 

· přípojky (vodovod, oddílná kanalizace, NN) 

· komunikace a zpevněné plochy 

· oplocení 

 

K) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 

negativními ú činky 

provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace, 

V průběhu realizace stavby dojde přechodně k narušení faktoru pohody, zejména 

stavebními pracemi, v letních měsících vyšší prašností. Tyto vlivy lze do značné míry 

eliminovat kompenzačním opatřením (kropení, eliminace prací emitujících zvýšený hluk v 

noci, vypínání motorů mechanismů apod.).  Z vlastního provozu se neuvažuje se vznikem 

negativních vlivů na okolí nově postaveného objektu mimo vliv bydlení v nové bytové 

jednotce realizované v stávající zástavbě domů. 

 

L) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 

uveden v části F. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet platné 

bezpečnostní 

předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 



požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 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. 

Při realizaci stavby budou prováděny zejména: 

Zemní práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

Betonářské práce a práce související - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády 

č.591/2006Sb.§3 

Zednické práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

Montážní práce - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

Stroje a nářadí - při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3 

Pro práce ve výškách je nutno se řídit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

nařízením vlády č. 

362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Nosná konstrukce je jednoduchá, navržená v uceleném systému Porotherm, tj. nosné 

obvodové i vnitřní nosné zdivo a překlady. S dodržením konstrukčních zásad výrobce 

s využitím statických tabulek. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické dle 

návrhu statika. 

 

3. Požární bezpe čnost 

Požadavky na požární bezpečnost (PB) navrhovaných objektů stanoví příslušné předpisy 

a normy. Viz projekt požárně bezpečnostní řešení stavby sportovně relaxačního centra s 

ubytováním. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

V objektu jsou v 1NP navrženy koupelny v šatnách relaxačního zázemí, v obou šatnách 

se nachází 2 sprchy, 2 záchodové mísy a 2 umyvadla. V místě infrasauny je samostané 

WC se záchodovou mísou, umyvadlem a sprcha. Dále je z chodby přístup na další 2 WC 

se záchodovou mísou s umývátkem, oddělené pánské a dámské. Šatna pro zaměstnance 

má samostatné WC se záchodovou mísou a sprchu. V zázemí restaurace jsou WC. 

Dámské obsahují dvě kabinky se 2 záchodovými mísemi a 2 umyvadly, pánské mají 2 

samostatné kabiny se záchodovými mísemi, 2 volně stojící pisoáry a 2 umyvadla. Dále 

v zázemí restaurace v dámské i pánské šatně je WC se samostatnou záchodovou mísou, 

umyvadlem a samostatná sprcha. Ve varně jsou 2 džezy a umyvadlo. V restauraci je u 



výčepu umístěn dřez. V nadzemních podlažích je v každém samostatném pokoji koupelna 

s WC, umyvadlem a sprchovým koutem Odpadní vody jsou odvedeny spolu s dešťovými 

vodami do společné kanalizace. Ochrana zdraví je zajištěna izolacemi proti zemní vlhkosti 

a radonu po celé ploše zdiva ve styku se zeminou. Všechny suterénní místnosti jsou 

opatřeny okny pro zajištění větrání, pro odvod vlhkosti a radonu. Každá místnost je 

dostatečně osvětlená a je zajištěno dostatečné odvětrání a vytápění s regulací pomocí 

termostatické hlavice na každém radiátoru. 

 

5. Bezpečnost p ři užívání 

Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i v provozu odpovídala příslušným 

ustanovením vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Schodiště je opatřeno zábradlím s výškou madla 1m. Celé navržené v souladu s ČSN 74 

3305. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Konstrukce objektu vyhovují současné normě o šíření hluku do okolí. V objektu nebude 

vytvářen žádný nadměrný hluk, a proto okolí nebude zatěžováno hlukem z nového 

sportovně relaxačního centra s ubytováním. Stavení konstrukce je navržena podle normy 

ČSN 70 0532, tak aby splňovala všechny její požadavky. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 

porovnávacích ukazatel ů 

podle jednotné metody výpo čtu energetické náro čnosti budov, 

Objekt je projektován v souladu s platnou ČSN 730540. Tepelné vlastnosti skladeb 

stavebních konstrukcí se pohybují v oblasti „doporučených hodnot“. 

 

b) stanovení celkové energetické spot řeby stavby, 

Doloženo samostatně energetickým štítkem budovy a energetickou obálkovou budovy. 

 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu 

a orientace 

Objekt je řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 



9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Na pozemku je nízké radonové riziko a proto se nevyžadují žádné speciální proti 

radonové opatření. 

Podlahové konstrukce suterénu obsahují hydroizolační vrstvu a zamezují tak případnému 

prostupu radonu z podloží do objektu. Postupováno dle ČSN 730601 Ochrana proti 

radonu z podloží. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva a není nijak ohroženo veřejné obyvatelstvo ani sousedé stavebníka. 

Objekt bude oplocen a stavba bude v souladu se zákonem č. 380/2002 Sb. K přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, energie bude odebírána z 

podzemního rozvodu nízkého napětí, plyn bude zajištěn plynovodní přípojkou. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě 

vyskytují) 

Na stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení nevyskytují. 
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a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího sportovně relaxačního centra 

s ubytováním v Blansku na parcele č. 242/1,242/9. Účelem je vybudování restaurace, 

místností pro relaxaci, sport, a ubytovací jednotky pro veřejnost.  

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 

řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace 

Budova je navržena jako částečně podsklepená se třemi, částečně 

odstupňovanými nadzemními podlažími, každé podlaží je zastřešeno plochou střešní 

konstrukcí. Suterén bude využíván jako sklady a technické místnosti. V Prvním 

nadzemním podlaží je navržena restaurace se zázemím a místnosti pro sport a 

relaxaci, včetně zázemí. Další dvě nadzemní podlaží jsou využívána jako ubytovací 

jednotky. 

Příjezd na pozemek je z ulice Svitavská na severovýchodní hranici. Příjezd na 

pozemek je oddělen pro zákazníky a pro zásovobání. Hlavní vstup do objektu je na 

severovýchodní straně, příjezd pro zásobování je na severní straně objektu, zadní vstup 

pro zaměstnance restaurace je ze strany západní. 

Stavba působí jako ležící kvádr. Se zvyšujícími se podlažími jsou některé části 

ustupující. Barevné řešení fasády je ve dvou odstínech okrové a bílé. Za účelem rozbití 

opticky velkých ploch fasády.  

Na pozemku v bezprostředním okolí objektu jsou navržena parkovací stání pro 

osobní automobily, na severovýchodní straně pro zákazníky, na západní straně pro 

zaměstnance. 

Na jihozápadní straně pozemku je počítáno s provedením tenisových a 

volejbalových hřišť. Ve zbylé části pozemku směrem k jihu je předpoklad vytvoření klidové 

a odpočinkové části hlavně pro návštěvníky ubytovací části objektu, kde je předpoklad 

vybudování parku. 

Napojení chodníku od objektu na příjezdovou komunikaci, bude v určitých místech 

provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm, aby byl umožněn 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo kočárků bez výraznějších problémů a 

bez pomoci dalších osob. Průjezd hlavním vstupem až do výtahu musí být rovněž řešen 



tak, aby nezpůsoboval schodkové výškové rozdíly větší než 20 mm. Rozměry výtahové 

šachty jsou navrženy tak, aby byla bezproblémově umožněna přeprava osob na vozíčku 

do ubytovacích prostor. Jedna ubytovací jednotka, je řešena jako bezbariérová. Hlavní 

vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. V rámci nadzemních podlaží je pohyb osob 

řešen jako bezbariérový. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 

orientace, osv ětlení a oslun ění 

� Zastavěná plocha polyfunkčního domu      772,00 m2 

� Obestavěný prostor         8 089,6 m3 

� Plocha restaurace a místností pro relax vč. Příslušenství   772,0 m2 

� Plocha ubytovacích jednotek        818,70 m2 

� Plocha střešních ploch         772,0 m2 

� Plocha nevyužité střešní konstrukce      769,59 m2 

� Počet ubytovacích jednotek        20 

� Maximální výška atiky nad upraveným terénem             12,14 m 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

a) Výkopové – zemní práce 

Před zahájením výkopových prací postupovat tak, aby bylo možné provést 

prostorové vytyčení stavby odbornou geodetickou firmou. Výkopové práce budou 

zahájeny skrývkou ornice (v tloušťce cca 300mm), která bude uložena na skládce 

mezideponie na pozemku stavebníka a po ukončení stavebních prací v rámci 

sadových úprav bude rozprostřena okolo stavby. Výkopy budou realizovány strojně a 

stěny stavební jámy musejí být dostatečně zapaženy, aby bylo zabráněno jejich 

sesuvu. Výkopy pro základové konstrukce (patky, pasy a deska) musejí být 

realizovány v rozměrech dle výkresu základů. Základová spára by měla být dle 

předpokladů v úrovni únosné vrstvy, základovou spáru nutno chránit před betonáží 

proti povětrnostním vlivům, zejména proti dešti..  



Výkopové práce budou také obsahovat strojně hloubené rýhy pro vedení 

přípojek inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku až k objektu. 

Všechny přípojky inženýrských sítí musejí být ukládány do pískového lože.  

Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně 

základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN 73 1001 – (voda, promrzání, 

zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době 

výstavby. 

Při provádění podkladních vrstev a zpevněných ploch musejí být dodržovány 

tloušťky materiálové složení jednotlivých skladeb konstrukcí. 

b) Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

základové patky, pasy a deska, s použitím betonu tř. C16/20 a betonářské oceli tř. 

B500. 

Základové patky pod nosné sloupy jsou půdorysných rozměrů 1,4x1,4 m, 

výšky 0,9 m. Spodní úroveň těchto patek je ve výšce -1,250 m. Ze základových patek 

musí být vytažena výztuž pro napojení na hlavní nosnou výztuž sloupu. 

V půdorysném rozmezí ztužujícího železobetonového schodišťového je jako 

základová konstrukce navržen železobetonový monolitický pás. V tomto prostoru se 

také nachází železobetonová výtahová šachta, pod touto šachtou je navržena 

základová deska, která je výškově ukončena pod úrovní běžných základových pasů. 

V místě napojení železobetonových stěn na základovou desku musí být vytažena 

nosná výztuž, která bude dále napojena na hlavní nosnou výztuž těchto stěn. 

Pod obvodovými stěnami suterénu, které jsou navrženy jako železobetonové 

ze ztraceného bednění, jsou železobetonové monolitické pasy. Z těchto pasů je 

rovněž vyvedena svislá nosná výztuž, která bude napojena na hlavní nosnou výztuž 

obvodových stěn suterénu. 

Ocelová výztuž, vyvedená ze základových konstrukcí skrze hydroizolaci a dále 

sloužící pro napojení na nosnou výztuž navazujících konstrukcí (stěny) musí být 

nerezová, okolí této výztuže v místě průchodu asfaltovou hydroizolací musí být zalito 

vodním sklem, aby bylo zabráněno průchodu zemní vlhkosti skrze hydroizolační 

vrstvu. 



Podkladní beton je vyztužen kari sítí ø6/150x6/150. Přesah sítí bude 200mm, 

max 3 sítě přes sebe. V případě velmi slunečných a horkých dnů nutno podkladní 

beton chránit a ošetřovat zkrápěním vodou.  

Před betonáží podkladního betonu nutno položit dle projektu zdravotechniky 

ležaté rozvody vnitřní kanalizace a vyvést odpadní potrubí. Prostupy základovými 

pásy řešit před betonáží vložením dřevěného truhlíku s utěsněním. Toto se týká i 

osazení dalších potřebných prostupů pro elektroinstalaci apod. 

c) Svislé konstrukce 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM 

ztuženy pod a v úrovni stropné konstrukce železobetonovými ztužujícími věnci. 

Obvodové  zdivo tl. 440mm navrženo z tvarovek 44 EKO+Profi. Obvodové nosné 

konstrukce v 1PP je tvořeno betonovými tvarovkami ze ztraceného bednění 

300/500/240. Vnitřní nosné konstrukce tvořeny tvarovkami 30Profi, 25 AKU SYM. 

Vnitřní nenosné zdivo z tvarovek 11,5 AKU a 8P+D. Pro zdění je použita malta DBM s 

pevností 10MPa.  

 

Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny také z tvárnic Porotherm 25AKU SYM, tl. 250 

mm na zdící maltu Porotherm TM, 30 Profi na maltu DBM. Dělící stěny mezi 

jednotlivými byty, které nemají nosný charakter, jsou navrženy z tvárnic Porotherm 25 

AKU SYM, tl. 250 mm, vyzděných na zdící maltu Porotherm TM. Příčky jsou také 

zděné z tvárnic Porotherm 8 P+D na zdící maltu Porotherm TM, tl. 80 mm. 

Pro zdění obvodového zdiva a zdění příček nutno dodržet zásady dané 

technologickým předpisem výrobce zdícího materiálu. Při styku s nosným zdivem je 

nutno příčky zavázat do zdiva dle technologických předpisů výrobce tvárnic. 

Konstrukční výška suterénu je 2,75 m, konstrukční výška prvního nadzemního 

podlaží je 4,25 m, konstrukční výška druhého a třetího nadzemního podlaží je 3,50 m. 

Světlá výška v suterénu je 2,35 m, v 1. a 2. NP je 3,05 m, ve 3. – 5. NP  je 2,60 m. 

d) Vodorovné konstrukce 

V objektu jsou stropní konstrukce navržené monolitické železobetonové z betonu 

třídy C25/30, oceli B500, dle statického výpočtu. Překlady nad okenními a dveřními 

otvory keramické a železobetonové. Keramické od systému POROTHERM – překlad 

7. Železobetonové překlady z betonu C25/30 a výztuže B500, dle statického výpočtu. 



Průvlaky v 1.NP a 2.NP rovněž tvořeny z betonu C20/25, oceli B500, vše  dle 

statického výpočtu. 

 

Při ukládání překladů a jejich zatěžování je nutno dodržet technologický postup 

udaný výrobcem. Do skladby překladu v obvodových zdech je nutno vložit tepelnou 

izolaci pro přerušení tepelného mostu. 

e) Schodiště 

Hlavní schodiště, sloužící pouze pro obyvatele bytové části objektu je 

navrženo jako monolitické železobetonové, s použitím systémových prvků Schöck 

Tronsole pro přerušení akustických mostů mezi železobetonovým monolitickým 

schodištěm, keramickými stěnami a stropními konstrukcemi schodišťového jádra. 

. Interní schodiště v části pro relaxaci sloužící pouze pro pracovníky, spojující 

1NP se suterénem je rovněž provedeno s použitím systémových prvků Schöck 

Tronsole pro přerušení akustických mostů. 

f) Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní omítky jsou složeny z jádrové vrstvy a vrchní štukové vrstvy. Omítky 

musí být prováděny na suchý, vyzrálý podklad, aby se zabránilo vzniku trhlin v omítce. 

Pro ochranu rohů doporučeno používat systémové ochranné podomítkové rohovníky 

atd. 

Provozní místnosti (WC, umývárny, koupelny) jsou opatřeny keramickým 

obkladem do výše 2000mm. V kuchyni je navržen keramický obklad okolo pracovní 

linky ve výšce 700-2000mm. Keramický obklad lepit a spárovat pomocí příslušných 

lepících a spárovacích hmot. Vnitřní kouty a obvod sanitární keramiky v místě osazení 

bude opatřen sanitárním silikonem, rohy budou chráněny rohovou lištou. 

Podhledové konstrukce jsou všude, s výjimkou hlavního schodišťového 

prostoru, navrženy jako obklad ze sádrokartonových desek, upevněných do 

zavěšeného kovového roštu. 

g) Úpravy povrchů vnějších 

Sokl opatřen mozaikovou omítkou soklu – marmolitem, společnosti Weber, 

v odstínu okrové barvy. Venkovní omítka dvouvrstvá. První vrstva tepelně izolační 

perlitová omítka Porotherm TO, druhá vrstva vápenocementová omítka Porotherm 



UNIVERSAL. Vnější bílá fasáda bude poté natřena barvou k tomu určenou, v 

odstínech okrové a bílé dle navrženého barevného řešení objektu. Provádět na suchý, 

vyzrálý podklad opatřený penetrací. Nutno dodržovat návody k použití, technická 

doporučení výrobce používaných hmot i s ohledem na venkovní klimatické podmínky. 

Práce provádět dle příslušných ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

h) Podlahy 

Konstrukce podlah jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné vrstvy 

podlah jsou: keramická dlažba, sportec splash a koberec. Skladby konstrukcí viz 

výkresová dokumentace.  

Monolitické betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány 

vkládaným okrajovým páskem. 

Vnější zpevněné plochy v místech parkovacích stání a chodníku pro pěší, jsou 

z betonové zámkové dlažby, kladené do stěrko-pískového souvrství, v místech 

komunikačních ploch, určených pro pojezd osobních automobilů, jsou navrženy 

z asfaltového betonu a celkového souvrství dle typu konstrukce. 

i) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako víceúrovňová plochá. Jako nosná 

konstrukce slouží stropní monolitická deska. Jako skladba bylo použito systémové 

řešení společnosti Dektrade s tenkovrstvou hydroizolační fólií z měkčeného PVC 

DEKPLAN, tl. 1,5 mm. Konkrétní skladba střešní konstrukce je patrna z výkresové 

dokumentace. 

Spád střešních ploch je 3% (1,75°) a odvodnění je zajištěno buďto vnitřními 

víceúrovňovými vyhřívanými střešními vtoky firmy TOPWET, DN 125 mm, včetně 

systémových doplňků, Jako pojistné odvodnění střešních rovin, které jsou po celém 

obvodu uzavřeny atikou, jsou navrženy pojistné vyhřívané přepady společnosti 

TOPWET, DN 110 mm, včetně systémových doplňků. 

Pro možnost ukotvení pracovníků na střeše a jejich bezpečného pohybu po 

střešní rovině jsou navrženy zabezpečovací prvky systému TOPSAFE, které jsou 

kotveny do nosné stropní konstrukce pod střešním souvrstvím a vyvedeny celým tímto 

souvrstvím až nad rovinu hydroizolace a zatěžovací vrstvy kameniva. 



Při provádění střešní konstrukce, prostupů konstrukcí a atiky nutno dodržet 

technologické postupy a použít systémových výrobků výrobce (koutové, závětrné lišty, 

atd.) hydroizolační folie DEKPLAN, společnosti DEKTRADE tak, aby byla zajištěna 

správná funkce střešního souvrství. 

j) Tepelné izolace 

Obvodové stěny pod úrovní přilehlého terénu budou obloženy nenasákavou 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.100mm, nalepenou na železobetonové 

obvodové stěny. Tato tepelná izolace bude vytažena do výškové úrovně +0,300 m.  

Podlahové konstrukce v prvním nadzemním podlaží, budou izolovány dvěma 

vrstvami pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm a 50mm s prostřídanými 

spárami, celková tloušťka této izolace bude 150 mm.  

Střešní konstrukce bude izolována tepelnou izolací z desek z pěnového 

polystyrenu EPS 200 S  celkové tl. 140mm. Dodatkovou tepelnou izolaci budou 

v různých tloušťkách v závislosti na vzdálenosti od střešního vtoku tvořit polystyrénové 

spádové klíny. 

k) Hydroizolace 

Na podkladní beton bude provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti: 

penetrační asfaltový nátěr DEKPRIMER, asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, pásy budou celoplošně nataveny. 

Stejně tak obvodové stěny suterénu budou ošetřeny proti pronikání zemní 

vlhkosti asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER a celoplošně nataveným 

asfaltovým pásem z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Ve vstupním prostoru, stejně tak, v umývárnách, koupelnách a WC bude na 

samonivelační stěrku proveden penetrační nátěr schonox sez, hydroizolační vrstva ditra 

25.  

Tato stěrková izolace bude vytažena 200 mm nad úroveň podlahy, v místech 

osazení sprchy musí být hydroizolace vytažena do výšky 2000mm. 

Střešní konstrukce bude opatřena vrstvou parozábrany, skládající se 

z penetračního asfaltového nátěru DEKPRIMER a asfaltového pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40  MINERAL, celoplošně nataveném na 

podkladní nosnou stropní konstrukci. Jako finální hydroizolační vrstva střechy je 

zvolena fólie z měkčeného PVC – DEKPLAN, tl. 1,5 mm, celoplošně zatížená,  ať už 



vrstvou kameniva, nebo zeminy, v tom případě použita fólie s ozn. Dekplan 77. Fólie 

musí být od tepelně izolační vrstvy z pěnového polystyrenu oddělena separační 

vrstvou z propylenové fólie, např. Filtek 300. 

Mezi vrstvu kročejové izolace, cementového potěru se svařovanou sítí 

v podlahách je nutno vložit separační fólii, která při betonáži potěru zabrání nasátí 

vlhkosti do izolačních desek. 

l) Konstrukce klempířské 

Parapety budou provedeny z vytlačovaného hliníkového plechu tl. 1,5 mm, 

konkrétní rozměry a počet parapetních plechů – viz výpis klempířských výrobků. 

 

m) Konstrukce zámečnické 

Jedná se o konstrukce zábradlí. 

Zábradelní konstrukce před francouzskými okny, kde jsou navrženy vodorovné 

prvky, musí být z vnitřní strany opatřeny skleněnou výplní z tvrzeného skla, aby bylo 

zabráněno tomu, že se malé dítě po jednotlivých stupíncích může dostat přes 

zábradlí. 

Konkrétní rozměry a počet prvků – viz výpis zámečnických výrobků. 

n) Malby a nátěry 

Na vnitřní omítky se provede malba (PRIMALEX, REMAL). 

o) Obklady a dlažby 

Ve specifikovaných místnostech (koupelny, umývárny, WC, kuchyně, atd.) 

budou provedeny keramické obklady včetně dlažeb. 

Výška obkladů v jednotlivých místnostech bude 2000mm, v kuchyni restaurace 

bude obklad ve výšce 700-2000mm. Veškeré rohy a styky se zařizovacími předměty 

přetmelit sanitárním silikonem, viz legenda místností výkresové dokumentace. 

Kladení dlažeb do lepících tmelů provádět dle doporučení výrobce lepících a 

spárovacích hmot.  



p) Vnitřní instalace 

Kuchyňské dřezy nerezové. Vnitřní vybavení koupelen a WC jsou navržena 

standardní. Umyvadla budou závěsná, keramická, vana popř. sprchová vanička 

plastová, výtokové armatury u zařizovacích předmětů pákové.  

Pro vedení jak vodovodních instalací, tak kanalizací, ať už dešťových, nebo 

splaškových jsou v objektu navržena zděná instalační jádra. 

Vnitřní instalace uvnitř objektu budou v rámci půdorysu vedena v předstěrách 

nebo podhledových konstrukcích. 

 

q) Zpevněné plochy 

Okolo objektu je navržen okapový chodník z kačírku, tento chodník neslouží 

k pohybu osob. 

Vnější zpevněné plochy v místech parkovacích stání a chodníku pro pěší, jsou 

z betonové zámkové dlažby, kladené do stěrko-pískového souvrství, v místech 

komunikačních ploch, určených pro pojezd osobních automobilů, jsou navrženy 

z asfaltového betonu a celkového souvrství dle typu konstrukce. 

Příjezdová přístupová komunikace bude navazovat na stávající komunikační 

systém v místě stavby.  

r) Výplně otvorů 

Okna i vstupní dveře jsou zasklena izolačním trojsklem bez stanovené požární 

odolnosti, rám oken je dřevěný v odstínu hnedé barvy, rám vstupních dveří je dřevěný. 

Konkrétní rozměry a počet viz výpis oken, výpis dveří. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Údaje o splnění požadavků z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti 

budovy jsou součástí složky C2 – tepelně technické posouzení. 



f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického 

a hydrogeologického pr ůzkumu 

Nebyl proveden inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum. Staveniště se 

nenachází na poddolovaném, sesuvném ani v záplavovém území. Dle geologických 

podmínek v okolí stavby je předpokládáno založení objektu ve štěrkovém podloží, třída 

F3, symbol MG, konzistence tuhá. Není předpokládán výskyt podzemní vody. 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

základové patky, pasy a deska, s použitím betonu tř. C16/20 a betonářské oceli tř. 

B500. 

Základové patky pod nosné sloupy jsou půdorysných rozměrů 1,4x1,4 m, 

výšky 0,9 m. Spodní úroveň těchto patek je ve výšce -1,250 m. Ze základových patek 

musí být vytažena výztuž pro napojení na hlavní nosnou výztuž sloupu. 

V půdorysném rozmezí ztužujícího železobetonového schodišťového je jako 

základová konstrukce navržen železobetonový monolitický pás. V tomto prostoru se 

také nachází železobetonová výtahová šachta, pod touto šachtou je navržena 

základová deska, která je výškově ukončena pod úrovní běžných základových pasů. 

V místě napojení železobetonových stěn na základovou desku musí být vytažena 

nosná výztuž, která bude dále napojena na hlavní nosnou výztuž těchto stěn. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 

negativních ú činků 

Po dobu výstavby objektu nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. 

Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 

dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, zdící materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební 

odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

Stavba sportovně relaxačního centra s ubytováním pak během svého provozu 

nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Odpad z provozu objektu bude 

tříděn, ukládán do, kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn odbornou 

firmou, která zajišťuje likvidaci domovního a komunálního odpadu v místě stavby dle 

okolních zvyklostí. 



h) Dopravní řešení 

Při napojení objektu na dopravní infrastrukturu budou využity oba stávající vjezdy 

na pozemek, z ulice Svitavská. Jeden vjezd bude sloužit pouze pro zákazníky, druhý pro 

zásobování, zde navržen i prostor pro možnou otáčku nákladních automobilů. 

Parkovací plochy, určeny pro zákazníky objektu jsou navrženy jako vnější 

zpevněné plochy na jvýchodní straně, kde se nachází 30 parkovacích stání + 2 zvětšené 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Nebyl proveden radonový průzkum. Na základě znalostí místních podmínek a 

výsledků radonových průzkumů okolních pozemků (nízké radonové riziko), je pro tuto 

stavbu použita příslušná ochrana proti radonu. Izolace stavby proti vodě obsahuje více 

než jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace z celoplošně natavených asfaltových 

pásů z SBS modifikovaného asfaltu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy tak, aby 

také bylo zabráněno prostupu radonu z podloží. 

Dále na stavbu není předpokládán žádný škodlivý vliv vnějšího prostředí, jako je 

agresivní spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

stavba se rovněž nenachází v záplavovém území. 

j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

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 a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nebezpečí pádu z 

výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř. na 

stavebním dozoru. 

 

 

V Brně, 7.1.2013         Bc. Jitka Brtníčková 

 
  



3. ZÁVĚR 
 
 
Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným normám. 

Mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů. 

V případě požadavku dodavatele na následné změny v projektu nutno vždy konzultovat, 

vyžádat souhlas projektanta. 

Při pracích nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané technologické 

postupy a používat ochranné pomůcky. 
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EN    Evropská norma 
ČSN   Česká státní norma 
NP   Nadzemní podlaží 
PD   Projektová dokumentace 
 
NN   Nízké napětí 
 
 
HI   Hydroizolace 
TI   Tepelná izolace 
EL   Elektroměrový rozvaděč 
XPS    Extrudovaný polystyren 
EPS   Expandovaný polystyren 
HI    Hydroizolace 
TI    Tepelná izolace 
ŽB    Železobeton 
 
HUP    Hlavní uzávěr plynu 
 
k-ce    Konstrukce 
 
p.č.    Parcelní číslo 
 
pozn.   Poznámka 
 
Sb.    Sbírka 
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