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Abstrakt  
Diplomová práce je zpracována na téma na téma Sportovní centrum Krumlov. Objekt je třípodlažní. 
V objektu se nachazí squashová hala, stolní tenis, fitnes , sauna pro 6lidí a kavárna. Na zahradě 
objektu je navržen minigolfové hřiště, hřiště pro petanque a tenis. Konstrukční systém je navržen z 
vápenopískových cihel, trámečkových betonových stropů a dřevěných lepených vazníků. Střecha 
objektu je plochá. Vnější povrchová úprava objektu je provětrávaná fasáda.  
  
Klí čová slova 
sportovní centrum, squash, kavárna, stolní tenis, fitnes, sauna, petanque, tenis vápenopískové cihly, 
trámečkové betonové stropy, lepené dřevěnné vazníky, plochá střecha, provětrávaná fasáda  
  
  
  
Abstract 
The dissertation is composed on theme OF THE SPORTS CENTRE KRUMLOV. 
In this three-storey building, there is the squash hall, table tennis, fitness hall, sauna for 6 persons 
and a café. In the garden that belongs to the building, there is projected a course for minigolf, 
playground for pétanque and tennis court. Constructional system is projected from lime-sand bricks, 
concrete beam ceilings and glued wooden beams. The roof is flat. External surface finish of the 
building is the ventilated facade. 

  
Keywords 
sports centre, squash, café, table tennis, fitness, sauna, petanque, tennis, lime-sand bricks, concrete 
beam ceilings, glued wooden beams, flat roof, ventilated facade  
… 
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Úvod: 
Český Krumlov je krásné historické město, nacházející se v Jižních Čechách. Od roku 1993 

je na seznamu kulturních památek UNESCO. UNESCO má pro město veliký přínos, ale má i jednu 

stinnou stránku. Český Krumlov postrádá sportovní a relaxační vyžití. Proto bylo mým cílem 

diplomové práce navrhnout občanskou budovu, která by byla přínosem nejen pro město, ale 

především pro občany Českého Krumlova.      Objekt je navržen na 

okraji města, kde se poblíž nachází nákupní zóna, sídliště a průmyslová výroba. Nedaleko objektu 

se nachází autobusová zastávka MHD, proto je místo dostupné i pro občany s druhého konce města. 

Před objektem je navržené dostatečně kapacitní parkoviště pro osobní automobily.   

      Projekt řeší dispoziční hlavně uspořádání objektu a jeho 

realizaci a okrajově dispoziční uspořádání vně objektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Identifika ční údaje 

 

1.1 Zpracovatel projektové dokumentace: 

Projektant: Bc. Štindlová Tereza 

Číslo autorizace: 

Obor autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

Adresa: Konvalinková 465, Český Krumlov 38101 

 

1.2 Identifika ční údaje stavby 

Název stavby: Sportovní centrum Krumlov 

Stavebník: Rozvojový fond města Český Krumlov 

Charakter stavby: novostavba sportovního centra 

Účel stavby: sportovní a relaxační aktivity 

Místo stavby: Tovární 12, Český Krumlov 

Okres: Český Krumlov 

Parcelní číslo:1572/1 

Vlastník parcely: Město Český Krumlov 

 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Jedná se o nově zastavované území, které doposud sloužilo jen jako louka. Území je 

určeno podle územního plánu k zástavbě budov sloužící pro relaxaci a sport. Jsou  zde 

vybudovány inženýrské sítě a komunikace. Pozemek je ve vlastnictví města Český Krumlov. 

Pozemek není oplocen, je zatravněn a nenacházejí se zde žádné stromy. Pozemek se nachází 

na okraji města. V blízkosti se nachází obchodní zóna s několik supermarkety a čerpacími 

stanicemi. 500m od pozemku se nachází sídliště Mír.  

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Jedná se o složitou třípodlažní stavbu s předpokladem jednoduchých geotechnických 

poměrů, proto spadá tato stavba do2. geotechnice kategorie. Proto by měl být proveden 

podrobný geologický průzkum. Pro výpočet únosnosti zeminy Rdt postačí tabulková 

hodnota  



Sportovní centrum bude napojeno na veřejné sítě (plyn, odpad, vodovod, elektrika).  

Příjezd ke sportovnímu centru bude řešen sjezdem z veřejné komunikace na parkoviště před 

objektem. Parkoviště je navržené pro 56 osobních automobilů, z toho 4 místa jsou 

vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Před budovou budou i dva stojany pro 

kola. 

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek a příjezdové komunikace byly dány 

předem. Neočekávají se další požadavky dotčených orgánů.  

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky. 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb § 104 odst. 1 stavebního zákona. 

Stavba je v souladu s Územním plánem rozhodnutím pro tuto lokalitu. 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu, tudíž nebude nijak ovlivňovat 

okolní samostatně stojící stavby. Během výstavby se předpokládá dočasné zvýšení 

hlučnosti, prašnosti a zatížení příjezdové komunikace. 

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:  010/2013 

Předpokládané ukončení stavby:  010/2014 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí. Po vybudování 

inženýrský sítí se provede betonáž základových pasů a základových desek. Následně se 

provede vyzdění a zastřešení objektu s vnitřními a dokončovacími prácemi. Po té bude 

provedena zahradní část, kde budou zřízeny tenisové kurty, minigolf a hřiště na pétanque. 

Jako poslední bude dobudováno parkoviště.   

 

 



9. Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostřední 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 

 

Objekt je nebytový 

 

Zastavěná plocha pozemku:              1173,48 m2 

Podlahová plocha stavby:  2295,35 m2 

Předpokládaná cena stavby:  15,1mil. Kč 

 

10. Technické řešení 

 

    Stavba se skládá ze tří nadzemních podlaží. Objekt bude vyzděný 

z vápenopískových bloků Kalksandstein – Zapf –Daigfuss. Stropy budou ze systému CZ 

NORD. Objekt bude částečně zastřešen pultovými dřevěnými příhradovými vazníky, 

z druhé části je objekt zastřešen plochou střechou. Fasáda objektu bude provětrávaná. 

Systém fasádních desek cembrit. Okna budou dřevěná s trojitým izolačním trojsklem. Vstup 

do budovy je umožněn pomocí rampy, která vyrovnává výškový rozdíl mezi objektem a 

parkovištěm. Po vstupu do objektu se nachází recepce, kde je dominantní schodiště 

s výtahem. K recepci přísluší sklad pro sportovní potřeby a čisté prádlo, kancelář a toalety. 

Recepce rozděluje podlaží na dvě části. Levá část je určena pro sport. Nachází se zde šatny a 

tři squashové kurty. V druhé části prvního nadzemního podlaží se nachází kavárna s jejím 

zázemím a příslušenstvím. Ke kavárně přiléhá i venkovní terasa, ze které je výhled na 

tenisové kurty, minigolf a hříště na pétanque. K terase náleží venkovní dětský koutek. Do 

druhého nadzemního podlaží se dostaneme výtahem nebo železobetonovým schodištěm 

s keramickou nášlapnou vrstvou a opatřené ocelovým zábradlím. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází místnost pro stolní tenis se čtyřmi stoly. Místnost podle potřeby splňuje 

požadavky pro závodní utkání ve stolním tenise.  

Dále se zde nachází místnost pro fitness, ve zbylé části druhého podlaží se nachází 

šatny pro návštěvníky a zaměstnance sportovního centra. Třetí podlaží se nachází jen nad 

střední částí objektu. Zde jsou šatny, ze kterých je umožněn vstup do sauny. Sauna je určena 

pro šest osob. K sauně náleží sprchy pro ochlazení a odpočívárna. V době letního počasí je 

možno odpočívat na venkovní terase, která je náleží k odpočívárně. Z terasy je výhled na 

historické město a dominantu Českého Krumlova na zámeckou věž. Objekt bude napojen na 



veřejné sítě. Před objektem bude zřízeno asfaltové  parkoviště pro 56 míst, z toho 4 místa 

budou vymezeny pro osoby s omezenou pohyblivostí. Před objektem jsou dva stojany pro 

kola. Zahradní část pozemku bude cestou rozdělen na dvě části. V levé části bude zřízen 

minigolf. Minigolf je zřízen ve stylu parku pro rodinnou rekreaci. Golfové dráhy budou 

mezi sebou propojeny štěrkovými cestami. Celkový počet golfových drah je 18. K cestám 

budou příslušet i dřevěné lavičky sloužící pro odpočinek.  V druhé častí zahrady jsou dva 

tenisové kurty za kterými je vystavěn zahradní domek, ve kterým budou uskladněny věci 

pro úpravu zahrady. Před tenisovými kurty se nachází hřiště pro pétanque. Všechny zbylé 

vnější plochy budou zatravněné. Pozemek bude oddělen od ostatních, živým plot 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v mírně svažitém terénu, bez stávajících staveb, stromů a keřů, 

je napojeno na stávající komunikaci a připojeno k veřejným inženýrským sítím. V blízkosti 

staveniště se nachází nízké objekty občanské vybavenosti a v dodstatečné vzdálenosti od 

obytné části města. Pozemkem ani v jeho blízkosti neprochází žádné ochranné 

zony.Staveniště je pro stavbu sportovníha centra vhodné. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Jde o samostatně stojící novostavbu sportovního centra na okraji obce Český 

Krumlov.  Objekt je třípodlažní a bude využíván pro sport a relaxaci široké veřejnosti. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 95,470m a 14,45m s konstrukční výškou 4,3m.  

 Vstup do objektu se nachází v 1.NP. Do objektu se vstupuje přes zádveří.  Na zádveří 

navazuje hala s recepcí a schodištěm, které spojuje 1.NP, 2.NP, 3NP. Hala rozděluje 1.NP 

na dvě části. V pravé části se nachází kavárna s vlastním zázemím (kuchyň, kavárna, 

hygienické místnosti, sklad potravin, obalů, místnost pro zaměstnance. V levé části se 

nachází kancelář, hygienická zařízení, šatny sportovců, squashová hala a technická místnost. 

2.NP je též rozděleno na dvě části, které jsou od chodby se schodištěm odděleny 

dvoukřídlými dveřmi. Na levé straně se nacházejí šatny sportovců a technická místnost, na 

pravé straně fitness, stolní tenis a hygienická zařízení. V 3.NP se nachází sauna s veškerým 

příslušenstvím (šatny, sauna, ochlazovna, odpočívárna vnitřní a venkovní – terasa) a taneční 

sál.   Příjezd na pozemek pro hosty a obsluhu je zajištěn z východní strany 

zestávající silniční komunikace. Příjezd na pozemek pro údržbu je ze severní strany. pro 

zákazníky a úklidová místnost.       

 Výšk objektu je včetně komína 14,59m. Objekt je ukončen jednoplášťovou plochou 

střechou nad halami ve 2.NP a jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev 

nad třetím podlažím.  

 

 

 

 

 

 



 

Plocha pozemku : 13 959,83 m2 

Zastavěné plocha: 1 173,48 m2 

Vodní plocha:  198,02 m2 

Zpevněná plocha: 4955,50 m2 

Zelené plochy : 7558,77 m2 

Obestavěný prostor objektu: 9144,6 m3 

Výška objektu od terénu: 13,54m 

 

c) Technické řešení 

Konstrukční systém objektu je příčný. Stavba je zděná z vápenopískových cihel 

tl.300,240,175,115 a70mm, v recepci a v kavárně je nosný systém zajištěn ŽB sloupy a 

průvlaky. Stropy budou z betonových trámečků a vložek. Schodiště jsou železobetonová.  

Krov je dřevěný z lepených vazníků a vaznic z rostlého dřeva. Střešní krytina ploché střechy 

je modifikovaný asfaltový pás s povrchovou úpravou. Komín je dvouprůduchový ze 

systému SCHIEDEL MULTI.  Sportovní centrum bude napojeno na veřejné sítě. Provedení 

vnějších ploch je zobrazeno v projektové dokumentaci výkres č.1 Situace. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci betonovými panely. Po dokončení 

stavby budou panely odstraněny a nahrazeny asfaltem. 

Inženýrské sítě vedou v již zmíněné komunikaci. Veškeré přípojky byly připraveny 

již při kladení hlavních řádů a vyvedeny až na stavební pozemek. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Parkovací stání je navrženo na pozemku na předem určené a navržené ploše. 

Celkový počet parkovacích stání je 57 z toho 4 pro osoby s omezeným pohybem. Počet 

parkovacích stání byl navržen podle platných norem ČSN. Byla zde zohledněna dostupnost 

pro obyvatele a celková kapacity objektu. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba objektu nebude mít negativní vliv na dopad životního prostředí. Nájemníci 

okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem stavebních prací. Bude 

zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. 



g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

K  objektu je příjezdová cesta a parkoviště s místy pro osoby s omezeným pohybem 

a ke všem vstupům je navržená přístupová rampa ve sklonu 1:16, která je opatřena 

zábradlím. Zábradlí je ve výšce 900mm a 450mm. 

 

h) Průzkumy a měření 

Jelikož se jedná o složitou třípodlažní stavbu s předpokladem jednoduchých 

základových poměrů, spadá tato stavba do 2. geotechnice kategorie. Proto byměl být 

proveden  geologický průzkum  

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Vytyčení bude probíhat vsystém S-JTSK a Bpv. Bude probíhat dle souřadnic 

určených ve výkresu č.1 Situace.  

 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické                                                   

 provozní soubory 

  Z hlediska konstrukčního je stavba oddilatovaná a proto tvoří tři části, dilatace je 

provedena v šikmých částech objektu. Dilatované jsou všechny konstrukce kromě základů. 

          Z hlediska 

provozního je objek rozdělen na dva provozy. Provoz sportovního centra a provoz kavárny. 

Provoz kavárny se nachází jen v právé části  prvního nadzemního podlaží.  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

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

dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude zajištěn úklid komunikace. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během provádění stavebních prací bude dodržena: 

1) Bezpečnost při provádění dle sbírky zákonů 591/2006 nařízení vlády o bližších 

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



2) Bezpečnost při práci ve výškách dle sbírky 362/2005  nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky.  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet krovu, sloupů, průvlaků, základů posoudí statik. Byly provedeny 

výpočty z hlediska prostupů tepla a výpočty velikosti základů. Materiály svými vlastnosti 

odpovídají předepsaným požadavkům. 

 

3. Požární bezpečnost 

Z objektu je navrženo 6 únikových východů. Únikové východy budou řádně 

označeny. V objetu je navrženy jedna chráněná úniková cesta typu A, která je odvětrávána 

okny a opatřena nouzovým osvětlením. Výtah bude součástí únikové cesty. Výtah a nouzové 

osvětlení bude mít vlastní zdroj energie. V každém požárním úseku jsou navrženy hasící 

přístroje. V požárním úseku kde se nachází kavárna je navržen hydrant.    

      Stavba je umístěna dostatečně daleko od 

okolních staveb, aby nedošlo k rozšíření požáru. Pozemek je přístupný z veřejné 

komunikace pro zásah hasičů.  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Pro každé podlaží kromě suterénu je navrženo alespoň jedno WC s umývátkem. 

Odpadní vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Místnosti jsou zajištěny dostatečným 

děním osvětlením, přímým větráním a vytápěním s regulací tepla. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná při užívání. V hygienických prostorách je 

navržena protiskluzová dlažba. U schodiště a teras je navrženo zábradlí a zábrany proti 

pádu. 

6. Ochrana proti hluku  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované akustické 

požadavky. Veškeré instalace jsou obaleny minerální vlnou, aby nedocházelo k šíření 

zvukového vlnění. Stavba svým charakterem nemá předpoklad vzniku vysoké hladiny hluku 

vlivem užívání prostor 

 



7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je z vápenopískových cihel, zateplená nekontaktním systémem. Veškeré 

konstrukce jsou navrženy a zatepleny tak, aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepla. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

orientace 

Do každého vstupu do objektu pro veřejnost, je provedena přístupová rampa se 

skonem 1:16 o šířce 1800mm. Rampy jsou opatřeny zábradlím ve výšce 900mm a 450mm. 

Dveře do objektu mají minimální šířku 1500mm, jsou dvoukřídlé a hlavní křídlo je 

minimálně 900mm široké. Pro pohyb mezi patry slouží osobní výtah. Výtah musí být 

opatřen zvukovým upozorněním podlaží a obsluha ovládací panel výtahu do výšky 600mm. 

V každém podlaží je zajištěn minimální manipulační prostor.  Šatny pro osoby 

s omezeným pohybem jsou v rámci celého objetu řešeny ve třetím nadzemním podlaží. Ke 

každé šatně v 3.NP přísluší jedno WC pro osoby s omezeným pohybem. Vstup do těchto 

místností je zajištěn dveřmi o šířce 800mm a jsou otvíravé ven z místnosti. Sprchy jsou 

vybaveny sklopnou sedačkou. Pro osoby s omezeným pohybem je zvlášť řešena ochlazovna 

pro jejich lepší pohyb.  

V rámci kavárny jsou navrženy dvě WC pro osoby s omezeným pohybem, zvlášť pro 

muže a ženy. 

Veškeré dveře určené pro pohyb veřejnosti musí být z druhé strany opatřeny 

speciálním kováním určené pro lepší manipulaci s dveřmi pro osby s omezeným pohybem. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v území s vysokým výskytem radonu v půdě, ani zde nebyla 

zjištěna agresivita spodní vody, tudíž není potřeba zvýšených opatření.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky podle norem. 

 

11. Inženýrské stavby 

Přípojka plynu – HUP se nachází na hranici investora v chodníku. Tento rozvod bude 

proveden z ocelových svařovaných trubek DN32mm.  

Kanalizační přípojka - objekt je napojen na veřejnou kanalizaci, přípojkou o průměru 150 

(kamenina).  



Vodovodní přípojka - zásobování vodou pomocí veřejného vodovodu přípojkou o průměru 

40mm (plast) 

Elektrická přípojka -  elektrická energie bude přivedena z podzemního veřejného rozvodu.  

Dopravní řešení -  stavba je napojena na veřejnou komunikaci pomocí příjezdové 

komunikace  Nezastavěna plocha okolo stavby, bude srovnána do mírně svažitého terénu a 

bude osazena okrasnými dřevinami. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují 
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   C. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zemní práce   

 Před započetím zemních prací se budoucí objekt vytyčí dřevěnými lavičkami, na 

kterých budou zřetelně označeny výškové body, od kterých se určí všechny příslušné 

výšky.  

Zemní práce budou prováděny strojní technikou. Jako první bude sejmuta ornice do 

hloubky cca 250mm. Vytěžená zemina se uloží na místě staveniště. Po skončení 

výstavby objektu bude vytěžená zemina použita na terénní úpravy.  

Po sejmutí ornice se vyhloubí výkopy pro základové pasy a patky, dle výkresu č.2. 

Po vyhloubení rýh se provede ruční čištění základové spáry. Základovou spáru převezme 

statik a zapíše do stavebního deníku. Strany výkopů budou svahované ve sklonu 1:1.  

Vykopaná zemina výkopů a rýh bude také ponechaná na staveništi. 

 

2. Základové práce   

Po vyčištění základových rýh se do základové spáry položí zemnící pásek a provede 

vybetonování základů. Pod nosnými zdmi a nenosnými příčkami tl.175mm jsou 

navrženy základové pasy, pod sloupy jsou navržené základové patky, které jsou mezi 

sebou spojeny základovými pasy. Základ bude proveden i pro schodiště a výtahovou 

šachtu. Základové pasy pod obvodovou zdí budou vybetonovány v hloubce 1,850m, 

výška pasu bude 0,5m. Zbytek základového pasu bude proveden ztraceným bedněním 

z betonových tvárnic zalitých betonem C20/25 a vyztuženým. Ostatní základové pasy 

budou provedeny z betonu C20/25 a jejich hloubka je dle dokumentace. Výškové úrovně 

mezi základy je řešena postupnými odskoky.  Základové desky se budou pokládat na 

štěrkový násyp frakce 16-32mm, z důvodu málo propustné zeminy (hlíny písčité). Po 

provedení základových konstrukcí se po obvodu budovy do výkopu vybetonuje podklad 

pro drenážní trubku. Po položení drenáže se výkop zasype štěrkem 16-32mm, musí být 

minimálně 300mm nad drenážní trubkou, další zásyp bude tvořen nasypanou hlínou 

písčitou, která se musí po 250 mm zhutnit na pevnost Rdt = 250MPa. 

Veškeré základové konstrukce budou zaměřeny a provedeny dle stavebního výkresu 

základů. V základových konstrukcích je nutné vynechat prostupy pro inženýrské sítě. 

Všechny prostupy je nutné utěsnit trvale pružným tmelem. 

 

 

 

 



3. Svislé nosné konstrukce   

 Stavba je navržena jako příčný stěnový systém se stěnovou konstrukční soustavou.

            Obvodový 

plášť bude vyzděn z vápenopískových cihel (Kalksandstein – ZapfDiagus) na maltu 

vápenocementovou o pevnosti 2,5MPa. Obvodové zdivo je tloušťky 300mm, jen 

v posledním nadzemním podlaží, z důvodu odlehčení bylo použito zdivo tl. 240mm. 

         Vnitřní nosný systém tvoří zdivo 

a sloupy, z výpenopáskových cihel (Kalksandstein - ZapfDaigfuss) tl. 300 mm na maltu 

vápenocementovou o pevnosti 2,5MPa.        

   Nosné sloupy jsou navrženy ze železobetonu. Přesné navržení typu 

betonu, druhu výztuže a počet prutů bude navržen a posouzen statikem 

 

4. Svislé nenosné konstrukce  

Konstrukce oddělující dámskou a pánskou šatnu  a konstrukce oddělující provoz 

kavárny a jejího příslušenství je odděleno příčkou tl 175mm. Příčky tvořící kabiny toalet 

a vyzdění šachet pro stoupačky, jsou tvořeny z vápenopískových příčkovek tl. 70mm. 

V obezdění šachet musí být proveden otvor pro ocelová dvířka.  Zbylé příčky v objektu 

jsou tvořeny vápenopískovými tvárnicemi tl.115mm. Příčky jsou vyzděny na maltu 

vápenocementovou.  

 

5. Vodorovné konstrukce   

Průvlaky - V prvním nadzemní podlaží jsou navrhnuty průvlaky v hale a kavárně. 

Průvlaky mají rozměr 300x400. V druhém nadzemní podlaží jsou průvlaky navrženy jen 

v hale s rozměrem 300x400mm. Průvlaky slouží pro vynesení stropní konstrukce. 

Průvlaky budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy žebírkovou ocelí. Podrobný 

návrh a posouzení je nutno provést statikem. 

Stropní konstrukce - ve všech podlažích je provedena ze systému CZ NORD. Jedná 

se o systém nosných betonových trámečků vyztužených předpjatou výztuží, a 

betonovými vložkami. Celková tloušťka stropu je 300mm. Trámečky jsou uloženy na 

nosné zdi a nosné ŽB průvlaky. Minimální uložení trámečku je 50mm. Pokud u 

obvodových zdí nelze skončit položením trámečku, je doporučeno a povoleno výrobcem 

betonové vložky řezat. U velkých rozponů místností jsou trámečky zdvojené. Dále jsou 

trámečky zdvojené a ztrojené v místech, kde se nad nimi budou nacházet příčky. U 

komínu je provedena výměna tvořená ŽB průvlakem, do kterého se opírají trámečky. 



Průvlak vynáší čtyři trámečky, které jsou spojeny. Při provádění stropu musí být použito 

podepření. Po celém obvodu a na nosných zdí bude proveden ŽB věnec, který bude 

navržen a posouzen statikem.    

Předklady - Překlady nad okeními a dveřními parapety jsou tvořeny systémovými 

překlady od firrmy Zapfaiagffus. Překlady tvořeny vápenopískovými tvarovkami 

vyplněné betonem a výztuží. Z důvodu jejich výšky 115mm, jsou překlady dorovnány 

přídavnými tvarovkami, které vyrovnájí překlad do výšky zdění. Překlady jsou vypsány 

podrobně ve výkresové dokumentaci.  

 

6. Schodiště   

Všechna podlaží bude spojovat ŽB schodiště. Schodiště je tříramenné. Všechna 

schodišťová ramena mají stejnou šířku 1650mm. Velikost stupňů a jejich počet je 

přesněji uveden v projektové dokumentaci. Schodišťové a podestové desky jsou tloušťky 

150mm.První rameno schodiště je zakotveno do základové konstrukce a podesty. Ostatní 

ramena schodišť jsou zakotvena do podest a stropní konstrukce. Podesty jsou zakotveny 

do obvodové zdi a vnitřních nosných zdí. Mezi schodišťovými rameny se náchází 

výtahová šachta tvořená ocelovou konstrukcí. Nášlapná vrstva schodů a podest je 

keramická protiskluzná dlažba. Schodiště jsou po obou stránách opatřeno ocelovým 

zábradlím, z jedné strany je ukotveno do schodiště, z druhé strany je ukotveno do nosné 

zdi. Schodiště musí být posouzeno statikem. 

 

7. Zastřešení   

Objekt je zastřešen plochou střechou. Jedna třetina střechy je tvořena jednoplášťovou 

plochou střechou s klasickým pořádím vrstev a ze dvou třetin je objekt zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. 

Jednoplášťová střecha s klasickým pořadím: 

 

Jedná se o střechu jednoplášťovou, nosnou konstrukci pláště tvoří stropní konstrukce 

z betonových trámečků, vyztužených předpjatou výztuží a betonových vložek. Jako 

parozábrana bude použit modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny, na nosnou konstrukci bude bodově natavený. Na zateplení střechy budou 

použity desky z PIR. Spád střechy bude vytvořen systémovými klíny vyrobené 

z kamenné vlny. Spád střechy jsou 2°.Hydroizolační vrstvu bude tvořit souvrství dvou 

asfaltových pásů. Jako první bude použit modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze 



skelné tkaniny, bude mechanicky kotven do nosné konstrukce. Na horní vrstvu souvrství 

bude použit modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, který se 

celoplošně nataví na první pás. Pás je upraven břidlicovým posypem. 

 

 Jednopláštová střecha: 

 

Sklon střech je 2,5°.Nosnou konstrukci střechy budou tvořit lepené dřevěné vazníky ze 

dřeva GL24h. Objekt bude zastřešen dřevěným krovem, tvořeným dřevěnými lepenými 

vazníky ze dřeva GL24h. Vazníky mají mezi sebou rozpon 2,5m, Mezi vazníky budou 

provedeny vaznice, které budou k vazníkům připevněný pomocí třmenů BOVA. Na 

vazníky a vaznice bude proveden záklop z OSB desek tloušťky 2x12mm, které budou 

přikotveny pomocí vrutů 4x45 po 125mm. Po té na záklop bude provedena parozábrana 

z asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníku. Pás bude mechanicky přikotven. Na 

parozábranu bude provedena tepelná izolace z PIR desek  tloušťky 200mm, tepelná 

izolace bude lepená, po provedení první vrstvy HI bude skladba celkově prokrveny do 

záklopu. V přední části střechy u okapu, v jedné řadě, bude TI provedena z PIR desky 

s OSB deskou. Na tepelnou izolaci bude jako HI vrstvu tvořit hydroizolační souvrství 

dvou modifikovaných asfaltových pásů. Jako první bude použit modifikovaný asfaltový 

pás s vložkou ze skelné tkaniny, bude mechanicky kotven do nosné konstrukce. Na horní 

vrstvu souvrství bude použit modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové 

rohože, který se celoplošně nataví na první pás. Pás je upraven břidlicovým posypem. 

 

8. Komín  

V objektu bude umístěn komín systému Schiedel MULTI o rozměru 480 x 960 se 

dvěma průduchy o průměru 250mm. Vybírací otvor bude zřízen v 1.NP v technické 

místnosti. Komín bude od zdi dilatován 300MM páskou z kamenné vlny 

 

9. Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z modifikované asfaltového pásu 

s nosnou vložkou z polyesterového rouna. Tloušťka izolace je 4mm. Před položením 

pásu bude proveden penetrační nátěr na podkladní betonou desku a poté bude pás 

plnoplošně nataven. Hydroizolce musí být vytažena minimálně 300mm nad terén.  

Hydroizolace střech bude provedena z hydroizolačních souvrství dvou modifikovaný 

pásů. První pás je modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny, bude 



mechanicky kotven do nosné konstrukce. Na horní vrstvu souvrství bude použit 

modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, který se celoplošně nataví 

na první pás. Pás je upraven břidlicovým posypem. 

 

10. Tepelné izolace  

Fasáda – Tepelnou izolaci fasády tvoří desky z kamenné vlny, které budou 

připevněny pomocí talířových hmoždinek do zdiva. Tepelná izolace poté bude chráněna 

před povětrnostními vlivy difúzně otevřenou folií u provětrávané fasády. U kontaktního 

zateplení bude provedena silikátová omítka.  

Podlaha – Na podlahu je použita tepelná izolace EPS 140mm. EPS bude volně 

položeno na hydroizolaci. 

Základy – Základy budou zatepleny z extrudovaného polystyrenu XPS tl.120mm, 

desky budou lepeny na základ a budou provedeny minimálně do výšky 300mm nad 

úroveň terénu. Ochranu izolace proti poškození bude tvořit nopová folie.  

Střecha – Na plochou střechu nad střední částí objektu je proveda tepelná izolace 

z desek  PIR tl.200mm, které jsou volně položeny a po provední první vrstvy HI 

souvrství mechanicky prokrvena. Spád střechy je proveden z tepelněizolačních klínů 

také z kamenné vlny. Klíny mají spád 2%. Tepelná izolace na zbytku střechy je 

provedena z PIR desek  tl. 200mm. U okapu v jedné řadě bude provedena izolace z PIR 

desky tl. 180mm s nakašírovanou OSB deskou z důvodu připevnění okapního háku. 

 
11. Akustické izolace  

Všechny podlahy v nadzemních patrech jsou zeteplené minerální vlnou tl. 60mm, 

tyto izolace budou sloužit také jako akustické. Podlahy jsou oddilatované EPS tl.20mm 

od obvodových stěn místností, to zamezí kročejovému zvuku.  

 

12. Podlahy   

Povrchové úpravy podlah jsou definovány ve výkresové dokumentaci. Nášlapná 

vrstva v komunikačních prostorách, v šatnách, ve sprchách, na wc, ve skladových 

prostorech, kuchyni, kavárně bude keramická dlažba. U squashových kurtů bude 

instalována sportovní podlaha, která bude dodaná výrobcem squashového kurtu. Podlaha 

bude z dřevěných palubek. V kanceláři bude nášlapnou vrstvu tvořit PVC. V prostorách 

stolního tenisu, fitness a v mísnosti pro tanec bude instalována tzv. gumová podlaha 

Econimic. Tato podlaha je z gumových dílců o tloušťce 10mm. Barevnost podlah určí 

investor.  



 

13. Povrchová úprava stěn a stropů  

Stěny vnější: Vnější stěny jsou zatepleny nekontaktním systémem. Fasáda je tedy 

provětrávaná. Šířka větrací vrstvy je 40mm. Obklad tvoří vláknitocemetové desky 

cembrit, které jsou připevněny do kovového rámu. Rám je připevněn pomocí ocelových 

systémových kotev. Na tři metry výšky budou použity tři kotvy. Fasáda bude založena 

400mm nad úrovní terénu. Všechny otvory provětrávané fasády musí být opatřeny 

větrací mřížkou. Podrobné rozkreslení kotev a založení fasády je rozkresleno ve 

výkresové dokumentaci. 

Stěna vnitřní – V šatnách, umývárnách, WC, úklidových místnostech, kuchyni je 

navržen keramický obklad, výška obkladu viz. projektová dokumentace. Barvu a typ 

obkladu bude vybrán investorem. Zbylé povrchové úpravy tvoří vápenocementová 

omítka, barvu omítek vybere investor. 

Stropy – Na stropy bude instalován zavěšený sádrokartonový podhled. U hal kde 

budou vazníky bude proveden pro podhled pomocný dřevěný rošt.  Jen v technických 

místnostech bude na strop provedena vápenocementová omítka.  

 

14. Výplně otvorů  

Všechna a okna a dveře budou mít hlíkové rámy a budou zasklená izolačním 

trojsklem vyplněným argonem. Budou vyrobená od výrobce na zakázku dle navržených 

rozměrů. Vnitřní zárubně budou ocelová, vnitřní dveře dřevěné. Otvírání oken je 

naznačeno v projektové dokumentaci viz – POHLEDY, nebo v příloze Výpis prvků.  

 

15. Profese  

Klempířské výrobky – Na parapety bude použit eloxovaný hliníkový plech, na zbylé 

oplechování bude použita měď. Na oplechování atik bude pro oplechování vyrobena 

ocelová příponka. Na okapy a svody bude použita měď. 

Truhlářské práce – bude použito smrkové dřevo opatřené impregnací proti hnilobě. 

Zámečnické výrobky – zámečnické výrobky budou provedeny z ocele. 

Výrobky jsou zapsány v příloze č.3. Výpis prvků. Dle zadání od vedoucí práce je 

výpis zpracován jen pro třetí nadzemní podlaží. 

 

 

 



16. Technická zařízení  

Vodovodní potrubí- rozvod vody je bude proveden z platových trubek PPR 

Kanalizační potrubí – kanalizace z objektu bude odváděna pomoc plastového potrubí 

do veřejné kanalizační sítě. Odvod dešťové vody ze střech bude sveden do zahradního 

rybníčku.   

Plynové potrubí – plynové potrubí bude do objektu přivedeno plastovou trubkou do 

technické místnosti. Plyn bude využit pro vytápění objektu. 

Vytápění objektu – vytápění objektu je zajištěno plynovými kotli VIADRUS.  

Otopná soustava má dva okruhy, pro každý okruh je jeden kotel. Jako tělesa jsou použita 

desková a podlahové konvektory. Squashová hala musí být vytápěna i teplovzdušným 

vytápěním. Rozvodné potrubí je z měděných trubek obalené v tepelné izolaci 

MIRELON. 

 

17. Odvětrání místností  

Přirozené větrání je v místnostech zaměstnanců, kanceláři a na chodbách. Ve zbylých 

místnostech bude navrženo nucené větrání pomocí vzduchotechniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2013                                                       Vypracovala: Bc.Štindlová Tereza 

 



Závěr:  
VŠKP obsahuje dokumenty, studii a prováděcí dokumentaci. V prováděcí dokumentaci jsou 

obsaženy tyto celky: textová část + přílohy, výkresová část, specializace TZB - vytápění, 

specializace Návrh dřevěného lepeného vazníku, seminární práce 

Výkresová část je vypracována tak, aby splnila zadání VŠKP. Objekt je navržen a situován v místě, 

kde splní svůj účel a požadavky. 

Oproti původní studii došlo ke změně sklonu střechy a některých dispozičních úprav. 

 
 


