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3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce; klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací víceúčelové sportovní haly. Objekt 

je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je 

navržen jako montovaný skelet, kde svislé nosné konstrukce jsou navrženy z montovaného 

skeletového systému PREFA BRNO a výplňové a příčkové zdivo z konstrukčního systému 

POROTHERM a BTB tvarovek. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny nosnými prvky 

montovaného skeletového systému PREFA BRNO a stropních panelů SPIROLL. Hlavní 

jednopodlažní víceúčelová hala je zastřešena pomocí dřevěných zakřivených vazníků z 

lepeného lamelového dřeva a vaznic nesoucích střešní plášť. Ostatní část objektu je zastřešena 

pomocí plochých jednoplášťových nepochozích střech. Objekt je rozdělen na jednopodlažní 

hlavní víceúčelovou sportovní halu a přístavbu se zázemím pro sportovce a diváky o dvou 

nadzemních podlaží a třetím nadzemním technickém podlaží. Objekt je řešen jako 

bezbariérový.  

  

Klíčová slova 

Víceúčelová sportovní hala, diplomová práce, projektová dokumentace, montovaný skelet, 

dřevěný vazník, vzduchotechnika, plochá střecha, zdivo, zázemí pro sportovce, zázemí pro 

diváky, jedno podlaží, dvě podlaží, novostavba  

  

  

  

Abstract 
This master’s thesis deals with the design documentation multifunction sports hall. The 

building is situated in the region in the Vysočina village Humpolec, cadastral district 

Humpolec. The building is designed as a prefabricated skeleton, where the vertical load-

bearing structures are designed from the prefabricated skeleton of PREFA BRNO and filling 

and partition walls of the structural system POROTHERM and BTB fittings. Horizontal 

structures are formed by the supporting elements prefabricated skeleton system of PREFA 

BRNO and ceiling panels SPIROLL. The main single-storey multifunction hall is roofed with 

wooden trusses of curved from glued laminated timber and purlins carrying roof deck. The 

other part of the building is covered with flat single-ply roofs. The building is divided into a 

main single-storey multifunction sports hall and an outbuilding with facilities for athletes and 

spectators about two floors above ground and a third technical floor. The building is solved as 

barrier-free.  

  

Keywords 

Multifunction sports hall, master’s thesis, project documentation, prefabricated skeleton, 

wooden truss, air conditioning, flat roof, masonry, facilities for athletes, facilities for 

spectators, one floor, two floors, new building  
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8. Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci stavební 

části k provedení novostavby víceúčelové sportovní haly. Hlavním cílem práce je řešení 

dispozice objektu pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy nosného systému a 

vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh dle pokynů vedoucího 

práce. Textová a výkresová část je zpracována s využitím výpočetní techniky. Výpočtová část 

je vypracována převážně s pomocí výpočetní techniky s výjimkou specializace dimenzování 

lepeného lamelového vazníku, který je zpracován ručně. Výkresová část obsahuje všechny 

výkresy pro provedení stavby dle uvedeného seznamu v zadání diplomové práce. Dalším 

úkolem je vypracování specializované části projektové dokumentace, a to dimenzování 

vzduchotechnického potrubí s výkresovou dokumentací včetně všech příloh a technických 

listů, a dále specializace dimenzování lepeného lamelového vazníku. 

Místo stavby se nachází v obci Humpolec, katastrální území Humpolec, mezi nově 

vznikající okolní zástavbou. V dané lokalitě probíhá výstavba nové bytové a občanské 

vybavenosti města Humpolec. Objekt je rozdělen do dvou částí a to na jednopodlažní hlavní 

víceúčelovou halu a přístavbu se zázemím pro sportovce a diváky o dvou nadzemních 

užitných podlažích a třetím nadzemním technickém a revizním podlaží. Půdorysná plocha 

hlavní víceúčelové haly je zastřešena pomocí dřevěných lepených lamelových vazníků a 

vaznic nesoucích střešní plášť, zbylá část objektu je zastřešena pomocí jednoplášťových 

nepochozích plochých střech. Objekt je řešen jako bezbariérový, včetně řešení dopravní 

situace a parkovacích stání.  

Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů, norem a současných trendů pro daný 

účel objektu. Při statickém, konstrukčním, požárně bezpečnostním a tepelně technickém 

řešení jsem postupoval podle platných předpisů a norem. Jednotlivé části projektu např. 

tepelně technické posouzení, návrh základových konstrukcí, návrh schodiště, zpráva požární 

bezpečnosti, výkresová dokumentace, specializace, atd. jsou řešeny v samostatných přílohách, 

které jsou součástí tohoto projektu.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 



- 1 - 

 
a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta, základní charakteristika  

stavby a její účel 
 
1a) Identifikace stavby 
  

Název stavby: Víceúčelová sportovní hala 
 
Místo stavby: Humpolec, U Sokolovny 3762, 396 01 
 parc. č. 426/13; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
 kraj Vysočina; okres Pelhřimov 
 
Charakter stavby:  novostavba, stavba trvalá 

 
2a) Stavebník 
  

Investor (Stavebník): město Humpolec 
 Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 

 kraj Vysočina; okres Pelhřimov 
 
3a) Projektant 
 

Zpracovatel (Projektant): Bc. Jakub Nacházel 
 Lužická 1327 
 Humpolec 396 01 
 tel.: +420 720 334 705 
 e-mail: nachazel.jakub@seznam.cz 

 
4a) Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Objekt je novostavbou víceúčelové sportovní haly, určený pro rekreační, sportovní a kulturní 

využití. Objekt se nachází na parcele č. 426/13, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres Pelhřimov, kraj 
Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 9 977,50 m2. Navrhovaná víceúčelová sportovní hala 
má jednoduchý obdélníkový půdorys rozdělený do dvou částí a to na hlavní jednopodlažní 
víceúčelovou halu a přístavbu k této hale o dvou nadzemních užitných podlažích a třetím nadzemním 
technickém a revizním podlaží. Dispoziční řešení objektu je rozděleno převážně na sportovní část, 
šatnovou, hygienickou a sociální část pro sportovce a cvičící, hygienickou a sociální část pro veřejnost 
a zaměstnance, veřejnou část, organizační část a technickou a skladovací část. Ze schodišťového 
prostoru 3NP je pak přístup na plochou jednoplášťovou nepochozí střechu pro občasné revize a pro 
přístup do strojovny VZT. 

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  

a o majetkoprávních vztazích 
 

V dané lokalitě probíhá výstavba nových objektů bytové a občanské vybavenosti města 
Humpolec. Na dané parcele se nenachází žádná stávající stavba.  

Objekt je novostavbou víceúčelové sportovní haly, určený pro rekreační, sportovní a kulturní 
využití. Jedná se o třípodlažní objekt jehož součástí je jednopodlažní hlavní víceúčelová hala. Objekt 
je umístěn nedaleko stávající sportovní haly v blízkém dosahu autobusového a vlakového nádraží. 
Stavba je umístěna na rovinném pozemku jehož součástí není žádná stávající stavba ani inženýrské 
či podzemní stavby. Objekt se nachází na parcele č. 426/13, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Objekt bude ve vlastnictví města Humpolec, které je i investorem stavby. 

Objekt se nenachází v památkově chráněné oblasti ani poblíž žádné památkové rezervace, 
zvláště chráněného území či záplavových území. 

Stavební parcela je v majetku stavebníka: město Humpolec, IČO 00248266, Horní náměstí 300, 
Humpolec  396 01, č. parc. 426/13. 

Dotčené stavební pozemky: Pozemky v majetku města Humpolec, IČO 00248266, Horní náměstí 
300, Humpolec 396 01. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
 
- řešený pozemek: 

 
parc. č. 426/13; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
Druh pozemku:  nezastavěná stavební parcela 
Stavba na parcele: č.p. 3762 
Vlastnické právo: město Humpolec, Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 
 

- Sousední parcely, dle katastru nemovitostí: 
 
parc. č. 426/1; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
Druh pozemku:  zastavěná plocha – bytová výstavba 
Stavba na parcele: č.p. 3820 
Vlastnické právo: město Humpolec, Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 
 
parc. č. 440/2; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
Druh pozemku:  zastavěná plocha – plocha pro sportovní využití 
Stavba na parcele: bez čp/če obč. vyb. 
Vlastnické právo: město Humpolec, Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 

 
parc. č. 2496/2; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Způsob využití:  pozemní komunikace 
Vlastnické právo: město Humpolec, Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 
 
parc. č. 426/10; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Způsob využití:  pozemní komunikace 
Vlastnické právo: město Humpolec, Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  

infrastrukturu 
 

1c) Hodnocení radonového rizika 
 
Stavební pozemek v k. ú. Humpolec na parcele č. 426/13 má podle výsledků měření ve smyslu 

zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 o radiační ochraně nízký radonový index. 
 
2c) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 
 Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
podél jeho západní hranice. 
 Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení na elektrickou 
energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové dokumentace. 
 

3c) Napojení na technickou infrastrukturu 
 

Přípojka NN: Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato 
přípojka  bude vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je umístěno pod povrchem podél 
místní komunikace do přípojkové skříně v instalačním sloupku na hranici pozemku investora. 
V instalačním sloupku vedle této přípojkové skříně bude umístěn elektrický rozvaděč a hlavní jistič. 
Z tohoto rozvaděče bude vedena domovní přípojka NN do vnitřního rozvaděče navrhovaného objektu.  

Splašková a dešťová kanalizace: V dané lokalitě je zřízena oddílná kanalizace, nebo-li splaškové 
a dešťové odpadní vody jsou odváděny zvlášť veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizací. Veřejná 
dešťová a splašková kanalizace je vedena pod povrchem podél místní komunikace. Přípojka obou 
typů kanalizací bude vedena od veřejné kanalizace k revizním šachtám umístěným hned za hranicí 
pozemku investora. Z těchto revizních šachet pak pude provedena domovní přípojka splaškové a 
dešťové kanalizace do navrhovaného objektu. 
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Vodovodní přípojka: Vodovodní přípojka bude vedena z veřejného vodovodu, který je umístěn pod 
povrchem podél místní komunikace do vodoměrové šachty umístěné hned za hranicí pozemku 
investora. Přípojka bude napojena na vodovodní řád pomocí navrtávacího pasu. Z této vodoměrové 
šachty bude provedena domovní přípojka vodovodu do navrhovaného objektu.  

Přípojka zemního plynu NTL: Plynovodní přípojka bude vedena z veřejného STL plynovodu, který 
je umístěn pod povrchem podél místní komunikace do instalačního sloupku na hranici pozemku 
investora. V instalačním sloupku bude umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP). 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Všechny nároky dotčených orgánů budou splněny a zahrnuty v projektové dokumentaci. 
 

Městský úřad Humpolec 
 

- Obor ochrany životního prostředí 
Vyjádření vodoprávního úřadu města Humpolec dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zákonů v platném znění, k plánovanému závěru: Stavba víceúčelové sportovní haly. 
Ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění je 

výše uvedený záměr možná z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona za předpokladu 
splnění těch to podmínek: 

1. Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod. 

2. Veškerá případná manipulace k vodám se závadnými látkami v době realizace záměru musí 
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 

3. Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve 
vodovodu. 

4. Kanalizační přípojky jak splaškových tak i dešťových vod musí být provedeny jako vodotěsné 
a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které jsou zaústěny. 

5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 
 
- Obor dopravy a komunálních služeb 

Připojení nemovitosti k místní komunikaci 
Obor dopravy a komunálních služeb městský úřad Humpolec vydal rozhodnutí č. 158/2010 o 

povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 426/13 k místní komunikaci Humpolec, ul. U 
Sokolovny v k. ú. Humpolec za těchto podmínek: 

1. Realizace připojení podléhá stavebnímu řízení. 
2. Připojení objektu k místní komunikaci musí respektovat příslušná ustanovení zákona o 

pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky a platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. 
3. Povoluje se napojení dle přiložené dokumentace NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ 

SPORTOVNÍ HALY, parc. č. 426/13, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325. 
4. Bezpečnost silničního provozu během realizace stavby bude zajišťována dle zákona č. 

361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 
5. Neprodleně po ukončení prací vyzve žadatel obor dopravy a komunálních služeb, úsek 

majetkové správy místních komunikací ke kontrole provedení stavby a splnění podmínek 
povolení. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Stavba musí být prováděna v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace díla, se 
stavebním povolením, bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví. 

Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné 
normy a předpisy, zejména pak: 

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
- zákona č. 350/2012, kterým se nahrazuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
 

Městský úřad Humpolec, stavební úřad Humpolec, obor životního prostředí a památkové péče 
vydal územní rozhodnutí č. 163/2010. Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, 
podmínky územního rozhodnutí byly splněny. Stavba je umístěna dle Územního plánu města 
Humpolec do funkční plochy ,,Občanské vybavenost‘‘. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke 
změně stávajícího krajinného rázu.  

 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  

v dotčeném území 
 

Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokončení není vázáno žádnými podmínkami spojenými 
se stávajícím okolím stavby. Přesto je nutné provést taková opatření, aby byly minimalizovány její 
negativní vlivy – např. prašnost, hlučnost, narušení okolního provozu. 

Stavba nevyžaduje žádné další související investice, výjimky ani úlevová řešení. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 

Předpokládané zahájení stavby: únor 2014 
Předpokládané dokončení stavby: únor 2016 
Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. 
Popis výstavby:  1. vytyčení stavby 
 2. výkopové práce 
 3. inženýrské sítě – přípojky 
 4. základové konstrukce 
 5. hydroizolace 
 6. hrubá stavba 1NP 
 7. strop nad 1NP 
 8. konstrukce zastřešení haly 
 9. hrubá stavba 2NP 
 10. strop nad 2NP 
 11. hrubá stavba 3NP 
 12. strop nad 3NP 
 13. skladby plochých střech 
 14. osazení výplní otvorů 
 15. rozvody instalací 
 16. povrchové úpravy stěn, spodní skladby podlah 
 17. betonáž podlah 
 19. nášlapné vrstvy podlah 
 20. povrchové úpravy stěn a stropů 
 21. dokončovací práce 
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i) 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. 

 
Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 obestavěného prostoru, 

dle THU (http://stavebnistandardy.cz/) 
 

- Počet nadzemních podlaží: 3 (2-užitná, 1-technické a revizní) 
 
 
- Pod. plocha sportovní haly + hlediště: 1NP: 1 275,27 m2 
 Celkem:  1 275,27 m2 
- Podlahová plocha přístavby: 1NP: 1 520,04 m2 
 2NP: 1 297,12 m2 

 3NP: 404,38 m2 
 Celkem:  3221,54 m2 

- Podlahová plocha celkem: 4 496,81 m2 
 
 

- Počet osob sportovní haly + hlediště (dle PBS): 683 osob 
- Počet osob přístavby (dle PBS): 365 osob 
 Celkem:  1048 osob 
 
 
- Plocha pozemku: 9 977,50 m2 
- Zastavěná plocha: 3 106,80 m2 
- Procento zastavění: 38,95% 
- Zpevněná plocha: 2 790,60 m2 
- Obestavěný prostor: 35 314,65 m3 
 
 
- Cena za 1m3 OP dle THU: 5 372,- 
- Celkové náklady: 35 314,65 x 5 372 = 189 711 000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jakub Nacházel                                                       YYYYYYYYYYYYYY.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a)  Zhodnocení staveniště 
 

 Staveniště je v rovinném terénu, bez stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských sítí a 
ochranných pásem. K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu 
víceúčelové sportovní haly vhodné, dostupnost dobrá. 
 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Objekt je novostavbou víceúčelové sportovní haly, určený pro rekreační, sportovní a kulturní 
využití. Objekt se nachází na parcele č. 426/13, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres Pelhřimov, kraj 
Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 9 977,50 m2. Navrhovaná víceúčelová sportovní hala 
má jednoduchý obdélníkový půdorys rozdělený do dvou částí a to na hlavní jednopodlažní 
víceúčelovou halu a přístavbu k této hale o dvou nadzemních užitných podlažích a třetím nadzemním 
technickém a revizním podlaží. Dispoziční řešení objektu je rozděleno převážně na sportovní část, 
šatnovou, hygienickou a sociální část pro sportovce a cvičící, hygienickou a sociální část pro veřejnost 
a zaměstnance, veřejnou část, organizační část a technickou a skladovací část. Ze schodišťového 
prostoru 3NP je pak přístup na plochou jednoplášťovou nepochozí střechu pro občasné revize a pro 
přístup do strojovny VZT. 

Víceúčelová sportovní hala je řešena jako samostatně stojící objekt se dvěma užitnými a jedním 
technickým a revizním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu vede přes zádveří spojující 
vstupní halu s přilehlou přístupovou a příjezdovou komunikací. 

Vstupní hala je propojena s recepcí a je z ní umožněn přístup pro veřejnost do hlavní víceúčelové 
sportovní haly a do chodby nečisté zóny ze které vedou přístupy na jednu část hygienických a 
sociálních zázemí pro veřejnost. Hygienická a sociální zázemí pro veřejnost je rozdělena do čtyř částí,  
z toho dvě části jsou umístěna v 1NP a dvě části ve 2NP. Všechny části hygienických a sociálních 
zázemí určených pro veřejnost jsou přístupná z chodeb nečisté zóny které jsou přístupné z hlavních 
komunikačních schodišťových prostorů (dva schodišťové prostory s trakčním výtahem v každém 
podlaží). V každém podlaží je jedna část hygienických a sociálních zázemí umístěna u jižní fasády 
objektu a druhá část u severní fasády objektu, tak aby byla zamezena možnost vzniku front v případě 
soustředění všech sociálních zázemí v jednom místě objektu.  

Ve vstupní hale se dále nachází schodišťový prostor vedoucí do dalších nadzemních podlaží, 
v jehož zrcadle je umístěn trakční výtah převážně pro osoby s omezenou schopností pohybu tak i pro 
osoby schopné samostatného pohybu. Z chodby nečisté zóny je pak umožněn přístup do chodby čisté 
zóny vedoucí přes přezouvací lavici určený pro sportovce a cvičící. Z této chodby vedoucí přes celou 
délku objektu je pak umožněn přístup do všech ostatních částí 1NP a to dva vstupy určené pouze pro 
sportovce vedoucí do hlavní víceúčelové sportovní haly, dále pak vstupy do šatnových buněk, na 
vedlejší sportoviště 1NP (malá tělocvična, 2xsquash), do kanceláře správce, půjčovny sportovních 
potřeb, prodejny nápojů a občerstvení pro sportovce, skladů, do ošetřovny a nakonec do technické 
místnosti. Každá šatnová buňka je opatřena vlastním hygienickým a sociálním zázemím. Každá 
šatnová buňka je dimenzována pro 20 osob (s výjimkou šaten pro rozhodčí, trenéry, maséry – každá 
pro 6 osob a samostatné šatny pro osoby s omezenou schopností pohybu – pro 6 osob).  

   Z hlavních schodišťových prostorů 1NP se pomocí dvouramenného schodiště dostáváme do 
2NP na chodbu nečisté zóny, ze které vede opět přístup do zbylých dvou částí hygienických a 
sociálních zázemí pro veřejnost. Odsud je pak také umožněn přístup do dětského koutku při jižní 
fasádě nebo do místnosti pro stolní tenis při severní fasádě objektu. Chodba nečisté zóny navazuje 
vstupem na chodbu čisté zóny vedoucí přes celou délku objektu, ze které je pak umožněn přístup 
stejně jako v 1NP do všech ostatních částí 2NP. Jedná se o vstupy do šatnových buněk, na vedlejší 
sportoviště a rekreační prostory (2xposilovna, spinning, solárium, masáže, aerobic), do rozhlasovny, 
skladů a do evakuačního schodišťového prostoru. 

Z hlavních schodišťových prostorů 2NP se pomocí dvouramenného schodiště dostáváme do 3NP 
na schodišťové prostory, ze kterých je umožněn přístup pro občasné revize na plochou nepochozí 
střechu. Z této střechy je pak umožněn přístup do samostatné místnosti určené jako strojovna VZT.  

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to šikmou nepochozí zakřivenou sedlovou 
střechou, která pokrývá půdorys hlavní víceúčelové jednopodlažní haly a plochými střechami, z nichž 
jedna pokrývá téměř celou půdorysnou plochu 2NP a druhá celou půdorysnou plochu 3NP. Povrch 
střešních skladeb je tvořen hydroizolačním souvrstvím s minerálním posypem. Půdorysný tvar objektu 
tvoří téměř obdélník o největších rozměrech 71,4 x 44,5 m. Výplně otvorů jsou provedeny jako 
hliníkové. Povrchové úpravy fasád jsou rozděleny do dvou částí a to plechové obkladové desky 
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v červeném odstínu a minerální tenkovrstvá zatíraná omítka v červeném a bílém odstínu. Klempířské 
práce jsou provedeny z pozinkovaného plechu šedého nebo stříbrného odstínu. 
 

c)  Technické řešení 
 

1c) Vytyčení stavby 
 

Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat vzhledem ke 
dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude provádět kvalifikovaná osoba.  

Polohopisné body: PB1 – poklop kanalizační šachty (ul. Lnářská) 
 PB2 – poklop kanalizační šachty (ul. U Sokolovny) 

 
2c) Zemní práce 

 
V dané lokalitě probíhá výstavba nových objektů bytové a občanské vybavenosti města 

Humpolec.  
Na dané parcele už bylo provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm, která je ponechána na skládce 

v zadní části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice je široký 3 metry od 
vnějších obrysů navrhovaného objektu. 

Daná stavební parcela už je také kompletně zarovnána do roviny na úroveň přilehlé příjezdové 
komunikace.  

Dále při realizaci stavby bude proveden výkop stavebních jam, pro uložení budoucích 
montovaných základových patek, se svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jámy budou hluboké 
v nejnižším místě 2,2 m od projektové nuly. Poté se vyhloubí základové rýhy v neodkopané zemině 
pro základové trámy prvního nadzemního podlaží do hloubky 600 a 300 mm od pracovní spáry.  

Část výkopové zeminy z rýh a jam bude odvezena pryč ze staveniště na skládku zeminy. Část 
výkopové zeminy (cca 80%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku a bude po dokončení 
veškerých základových konstrukcí použita na obsypy a zásypy jam patek, svahovaných stěn jam a pro 
terénní úpravy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či 
hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatření z hlediska založení 
stavby a odvodnění výkopů.  

 
3c) Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. Návrh 

byl proveden v místě: 
 - nejzatíženější sloup hlavní víceúčelové sportovní haly 
 - nejzatíženější vnitřní sloup přístavby 
 - nejzatíženější obvodový sloup přístavby 
 - nejzatíženější stěna objektu  
Podrobný výpočet viz příloha VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

Provedení základových konstrukcí je rozděleno do dvou částí, a to betonáž podkladního betonu a 
uložení montovaných základových prvků. 
Před prováděním betonáže podkladního betonu musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení 
zemnícího drátu a provedení inženýrských sítí pod základovými konstrukcemi a také k uložení 
prostupových chrániček pro inženýrské sítě. 

Základové patky a pasy budou provedeny jako montované z železobetonu C25/30, ocel B500 – 
10 505 (R). Pasy budou jednostupňovité s vyložením dle projektové dokumentace buď o 100 nebo 
150 mm. Patky budou provedeny jako kalichové o půdorysných rozměrech dle projektové 
dokumentace na základě dimenze základových konstrukcí. (viz výkres č. 8 – ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE – PŮDORYS a výkres č. 9 – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - ŘEZY).  

Po uložení všech montovaných základových patek a pasů a po zasypání jam patek, bude 
provedena roznášecí štěrkopísková vrstva tl. 150 mm a poté podkladní beton v tl. 150 mm.  

Základové konstrukce z montovaných ŽB prvků jsou pak doplněni prefamonolitickými základovými 
konstrukcemi ze ztraceného bednění z tvarovek BTB 40/30/24; BTB 40/40/24; BTB 40/50/24; BTB 
40/40/24+BTB 40/15/24; BTB 40/50/24+BTB 40/20/24, zalité betonem C25/30 a vyztužené ocelí B500 – 
10 505 (R). Tyto základové konstrukce se nacházející pod nosnými konstrukcemi, jejichž základy 
nelze řešit montovanými prvky (nelze zajistit uložení montovaných pasů na základové patky). 
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4c) Svislé nosné konstrukce 

 
Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako ŽB montovaný skeletový systém PREFA BRNO a 

zděný systém z keramických bloků POROTHERM. 
Pro svislé nosné konstrukce hlavní víceúčelové sportovní haly jsou použity ŽB montované sloupy 

400x600 mm – C25/30; B500 – 10 505 (R) a zdivo tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 
na maltu POROTHERM TM 5 MPa.  
Pro svislé nosné konstrukce přístavby v 1NP a 2NP jsou použity ŽB montované sloupy 400x400 mm – 
C25/30; B500 – 10 505 (R) a ve 3NP ŽB montované sloupy 400x400 mm – C25/30; B500 – 10 505 
(R) a zdivo tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 na maltu POROTHERM TM 5 MPa. 

 
5c) Vodorovné nosné konstrukce 

 
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako ŽB montovaný skeletový systém PREFA BRNO 

a ŽB montované panelové stropní konstrukce z dutinových předpjatých panelů SPIROLL PREFA 
BRNO. 

Pro vodorovné nosné konstrukce v 1 NP byly použity ŽB montované průvlaky a ztužidla výšky 450 
mm – C25/30; B500 – 10 505 (R). Šířka je pak dána dle umístění průvlaku nebo ztužidla (obvodový, 
vnitřní) dle projektové dokumentace. V 2NP a 3NP pak byly použity ŽB montované průvlaky a ztužidla 
výšky 450 mm a výšky 650 mm (v místech velkého rozponu stropních panelů SPIROLL – větší 
tloušťka stropního panelu) – C25/30; B500 – 10 505 (R). Šířka je pak dána dle umístění průvlaku nebo 
ztužidla (obvodový, vnitřní) dle projektové dokumentace.  

Stropní konstrukce nad 1NP je provedena pomocí ŽB montovaných předpjatých panelů SPIROLL 
PREFA BRNO PPD 219 tl. 200 mm osazených na ozub průvlaku nebo na nosné zdivo.  
Stropní konstrukce nad 2NP a 3NP je provedena pomocí ŽB montovaných předpjatých panelů 
SPIROLL PPD 219 tl. 200 mm a PPD 272 tl. 265 mm osazených na ozub průvlaku nebo na nosné 
zdivo.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci vedoucími bud 
v úrovni nebo pod úrovní stropní konstrukce dle projektové dokumentace. Věnce jsou provedeny 
pomocí výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 

Dobetonávky ve stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích jsou provedeny pomocí betonářské 
výztuže B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných překladů 
POROTHETM 7. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 2 – PŮDORYS 1NP, 
výkres č. 3 – PŮDORYS 2NP a výkres č. 4 – PŮDORYS 3NP.  

Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí speciálního vrtáku PREFA BRNO, případně vyříznutím 
daného rozměru prostupu v panelu. V některých místech stropní konstrukce nad 1NP a 2NP byly 
použity z důvodu prostupů přes celou šířku panelu ocelové výměny PREFA BRNO. Umístění výměn 
dle projektové dokumentace. 
 

6c) Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
 

V objektu se nachází pět vnitřních schodišť spojující všechna nadzemní podlaží, z toho jedno 
schodiště je uvažováno jako evakuační. 

Čtyři vnitřní schodiště umístěné v hlavních komunikačních schodišťových prostorech byly 
navrženy jako ŽB montované dvouramenné schodiště – C25/30; B500 – 10 505 (R) (z toho dvě 
pravotočivá při jižní fasádě a dvě levotočivá při severní fasádě objektu).  

Jedno vnitřní schodiště bylo navrženo jako evakuační ŽB montované dvouramenné přímé 
schodiště – C25/30; B500 – 10 505 (R). 

 
Vnitřní schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné pravotočivé a 

levotočivé schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny uloženými na základovou 
konstrukci, průvlak a mezipodestovou desku. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi 
s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 160,42/325 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 300 mm (ověřeno na základě PBS) 
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Vnitřní schodiště z 2NP do 3NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné pravotočivé a 
levotočivé schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny uloženými na průvlaky a 
mezipodestovou desku. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 
04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. 
Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi s nášlapnou vrstvou z keramických 
dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 164,58/325 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 300 mm (ověřeno na základě PBS) 
 
Vnitřní evakuační schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné přímé 

schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny a mezipodestou a to jako jedna 2xlomená ŽB 
deska, uložená na základovou konstrukci a průvlak. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi 
s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 160,42/290 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 500 mm (ověřeno na základě PBS) 
 
7c) Svislé nenosné konstrukce 

 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny jako zděný systém z ker. bloků POROTHERM. 
Příčky ve všech podlažích jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 11,5 

P+D na maltu POROTHERM TM P5 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno pomocí ploché 
kotvy FD KSF. 

Svislé výplňové zdivo ve všech podlažích je provedeno v tl. 400 mm z keramických bloků 
POROTHERM 40 na maltu POROTHERM TM 5 MPa.  
Výtahová šachta je pak provedena pomocí zdiva tl. 250 mm ze ztraceného bednění z bednících 
tvarovek BTB 40/25/24 - C25/30; B500 - 10 505 (R). 
 

8c) Střešní konstrukce 
 

Je rozděleno do dvou částí, a to konstrukce jednoplášťové ploché nepochozí střechy nad 
přístavbou a jednoplášťové šikmé nepochozí střechy nad hlavní víceúčelovou sportovní halou. 

Jednoplášťová šikmá konstrukce střechy je provedena pomocí dřevěných vaznic 180/220, dl. 
5000 mm, které nesou střešní plášť. Tyto vaznice jsou uloženy na hlavních nosných prvcích celé 
střešní konstrukce a to na lepené lamelové vazníky GL 36h o rozměru 300/1 700 mm, dl. 29 400 mm, 
které jsou ukotveny na ŽB nosné montované sloupy 400x600 mm. Střešní plášť je pak tvořen 
bedněním z OSB desek tl. 23 mm; parozábrany tl. 3,5 mm DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S; 
tepelné izolace ve dvou vrstvách o celkové tl. 200 mm ISOVER EPS 200S a hydroizolačním 
souvrstvím – 2xhydroizolační modifikovaný asfaltový pás tl. 2x4 mm DECHTOCHEMA BITUMAT 
SKLOELAST.  

Jednoplášťová plochá nepochozí střecha pokrývající půdorys přístavby je konstrukčně řešena 
jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Nosnou konstrukcí střešního pláště je vodorovná 
nosná stropní konstrukce z ŽB montovaného skeletového systému PREFA BRNO a z ŽB 
montovaných stropních předpjatých panelů SPIROLL PREFA BRNO. Je vyspádovaná jednotným 
spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy z perlitobetonu PTB 300, PERLIT EP180, 
min. tl. 50 mm. Střešní plášť je tvořen nosnou konstrukcí, 2xparozábrana tl. 2x3,5 mm 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S; tepelná izolace ve dvou vrstvách o celkové tl. 200 mm 
ISOVER EPS 200S a hydroizolačním souvrstvím – 2xhydroizolační modifikovaný asfaltový pás tl. 2x4 
mm DECHTOCHEMA BITUMAT SKLOELAST.  

Spádová vrstva plochých střech tvořená perlitobetonem bude po obvodě, u prostupů a ve 
čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 30 mm ISOVER EPS 100 F. Součástí 
konstrukce plochých střech jsou také střešní vpusti DN 125 TOPWET TW 125 BIT S a DN 150 
TOPWET TW 160 BIT S. Dále pak bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET TWPP 125 BIT a 
zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při případných opravách TOPSAFE SAFERAND HD 
TSR-400-HD. Jejich počet a rozmístění viz projektová dokumentace.  

Šikmá nepochozí střecha pokrývající půdorys hlavní víceúčelové haly je pak odvodněna pomocí 
osmi střešních vpustí DN 125 TOPWET TW 125 BIT S.   

 
 



 - 6 - 

9c) Konstrukce komínu 
 

V objektu se nachází dvě komínová tělesa. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ICS 50 – 
jednoprůduchový třívrstvý nerezový komínový systém; Ø nerezového dílce 280 mm dl. 950 mm; Ø 
vložky 180 mm; tepelná izolace z minerálního vlákna tl. 50 mm; opatřený vybíracím otvorem, 
vymetacím otvorem, sopouchy, krycí hlavou, konzolou se dnem a kotevními sponami. Vybírací otvor o 
Ø 180 mm umístěný ve výšce 500 mm nad podlahou 1NP, vymetací otvor o Ø 180 mm umístěný ve 
výšce 1 200 mm nad podlahou 3NP a sopouch o Ø 180 mm umístěný ve výšce 3 000 mm nad 
podlahou 1NP. 

Těleso bude od prostupujících konstrukcí odděleno dilatačním pásem tl. 40 mm pomocí minerální 
vaty ze skelných vláken.  
 

10c) Podlahové konstrukce 
 

víceúčelová sportovní hala – sportovní podlaha BECKER EUROPARKETT 14 
přístavba: dle účelu místnosti – keramická dlažba, PVC, sportovní podlaha, squashová podlaha, 

koberec 
Konstrukce podlah, specifikace jednotlivých vrstev skladeb a umístění jednotlivých typů podlah viz 

výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D 
nebo detaily. 

 
11c) Výplně otvorů 

 
V objektu se nachází hliníková eurookna OKNA EU EXSCLUSIV HL, hliníkové vchodové či 

únikové dveře DVEŘE EU EXSCLUSIV HL, hliníkové vnitřní dveře DVEŘE EU EXSCLUSIV HL, 
hliníkové dálkově ovládané vyklápěcí střešní světlíky ACG s dešťovým senzorem. 

Podrobnější specifikace jednotlivých výplní otvorů viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 

12c) Povrchové úpravy 
 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny ve dvou variantách. Jedná se o 
sendvičové konstrukce, kde jedna z variant povrchové úpravy je provedena jako jednoplášťová 
dvouvrstvá konstrukce a druhá varianta povrchové úpravy je provedena jako dvouplášťová konstrukce 
s dvouvrstvým vnitřním pláštěm. 

První varianta vnější povrchové úpravy je tvořena tenkovrstvou minerální zatíranou omítkou tl. 3 
mm CEMIX 048 v odstínu bílé a červené dle projektové dokumentace, která je vyztužena armovací 
tkaninou R267. Armovací tkanina je připevněna pomocí samonivelační stěrky quick-mix RKS na 
tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu  tl. 150 mm ISOVER EPS 100 F, která je na nosné obvodové 
zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Celá 
skladba pak tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci.  

Druhá varianta vnější povrchové úpravy je tvořena plechovými obkladovými deskami tl. 4 mm, 
rozměr desek 1 000x500 mm ALUCOBOND RIVETED/SCREVED v odstínu červené RAL 3020. 
Kotvení obkladových desek je zajištěno pomocí vrutů s těsněním 4,2x19 mm TOPFACE TF T 4,2x19 
po vzdálenostech 150 mm na ocelový nosný rošt z ocelových profilů T 50/50/4 mm TOPFACE TF 
50/50 – 4. Osová vzdálenost lišt 1 000 mm. Nosný rošt je pak kotven do nosného obvodového zdiva 
pomocí ocelové nosné kotvy L230x50x4 mm. Nosné kotvy jsou připevněny do nosného obvodového 
zdiva pomocí vrutů s těsněním 6,0x90 mm TOPFACE TF T 6,0x90 a hmoždinky po vzdálenostech 385 
mm. Celý obvodový plášť je pak zateplen tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 150 mm ISOVER 
EPS 100 F, která je na nosné obvodové zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového 
polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Tepelná izolace se nachází ve vzduchové dutině mezi 
plechovými obkladovými deskami a nosným obvodovým zdivem. Mezi tepelnou izolací a plechovými 
obkladovými deskami pak vzniká vzduchová mezera tl. 100 mm. Celá skladba pak tvoří 
dvouplášťovou konstrukci s dvouvrstvým vnitřním pláštěm. 

Vnitřní povrchové úpravy stěn jsou tvořeny vápenocementovou jednovrstvou omítkou tl. 15 mm 
POROTHERM UNIVERSAL. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden dle požadavků 
investora.  

V hygienických a sociálních prostorách objektu ve všech patrech bude proveden obklad 
z keramických dlaždic RAKO do výšky 2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle 
požadavků investora.  

V hlavní víceúčelové sportovní hale a v malé tělocvičně bude proveden dřevěný obklad z prken 
průřezu 150/25 mm do výšky 3,85 m ukotvený pomocí vrutů 4,2x50 mm - TOPFACE TF T 4,2x50 na 
nosný rošt z ocelového obdélníkového uzavřeného profilu 60/50 mm; tl. 4 mm. Nosný rošt bude 
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připevněn na ŽB montované sloupy nebo na výplňové zdivo pomocí vrutů 4,2x50 mm - TOPFACE TF 
T 4,2x50.  

V místnostech určených pro squash bude provedena povrchová úprava pomocí squashového 
kurtu ze squashových panelů HOLLMAN TL. 28 mm; squashové sortovní podlahy JUNCKERS SOLID 
HARDWOOD; zadní skleněné stěny a nosného roštu. Kompletní dodávka od firmy IN-TEC. 

 
13c) Hydroizolace 

 
Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde bude vytažena po 

obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace je provedena v tl. 
4,0 mm DECHTOCHEMA BITUMAT SKLOELAST, a bude použita natavením na čistý a penetrovaný 
povrch vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným minerálním 
posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs asfaltu modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy), 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny, vnitřní asfaltovou vrstvou (směs asfaltu modifikovaného 
eleastomery s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  

Hydroizolace obou plochých střech je stejného typu jako hydroizolace použita pro spodní stavbu. 
Bude vytažena po obvodě buď na svislé nosné obvodové zdivo, případně bude zatažena pod 
oplechování atiky. Spodní hydroizolace bude v případech plochých střech použita nalepením na 
tepelnou izolaci a horní hydroizolace bude použita bodovým natavením.  

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz h) Střešní konstrukce, 
výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D 
nebo detaily. 
 

14c) Tepelné izolace 
 

Obvodové stěny 1NP, 2NP a 3NP jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu tl. 150 mm ISOVER EPS 100 F. 

V šikmé střešní konstrukci nad hlavní víceúčelovou halou stejně tak jako u plochých nepochozích 
střech se nachází tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 2x100 mm ISOVER EPS 200 S. 

V sestavě překladů nad otvory je použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 120 mm 
ISOVER EPS 100 F.  

Pro zateplení základových konstrukcí byla použita tepelná izolace z pěnové polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L. 

Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 2 – PŮDORYS 1NP, výkres č. 3 – 
PŮDORYS 2NP a výkres č. 4 – PŮDORYS 3NP. 

Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – 
ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D nebo detaily. 

 
15c) Podhledy 

 
Budou použity dvě varianty podhledů. Jedna z variant je SDK podhled KNAUF a druhá z variant je 

akustický panel ECOPHON. 
První z variant je provedena ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm KNAUF AQUPANEL 

INDOOR 12,5. Pod stropními konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 
KNAUF CD 60x27 pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný rošt je ke stropní 
konstrukci přikotven pomocí rychlozávěsu KNAUF ANKERFIX pro CD 60x27, závěsného drátu s okem 
a stropního hřebu KNAUF BZN 6-5. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 600 mm. Podhledy 
budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je zakrytí 
veškerých průvlaků a případných rozvodů inženýrských sítí v objektu. 

Druhá z variant je provedena z akustických panelů tl. 35 mm ECOPHON SUPER GTM. Pod stropní 
konstrukcí jsou desky připevněny pomocí nosného roštu z pozinkované oceli ECOPHON CONNECT 
M55. Instalace hlavních a vedlejších profilů, včetně pevného závěsu a protinárazových příložek se 
závlačkami dle typu místnosti. Nosný rošt je ukotven ke stropní konstrukci pomocí vrutu 4,2x50 mm - 
TOPFACE TF T 4,2x50. Podhledy budou realizovány pouze v místnostech dle projektové 
dokumentace. Funkcí podhledů je zakrytí veškerých průvlaků, případných rozvodů inženýrských sítí 
v objektu a především splnění podmínek na dobu dozvuku z hlediska akustiky objektu. 
 

16c) Truhlářské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
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17c) Klempířské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 

18c) Zámečnické výrobky 
 

Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 
19c) Protipožární opatření 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové dokumentace – 

viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

20c) Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
 

Příjezdové a přístupové komunikace k objektu je provedena z pojezdné zámkové betonové dlažby 
tl. 60 mm PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 100 mm, 
frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 a 16/32 
mm. Celá skladba bude od upraveného terénu oddělena geotextilií proti prorůstání kořenů tl. 1,0 mm 
GEOMAT GOMATEX NTB10. 

Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných 
stromů, keřů a rostlin. 

 
21c) Ostatní dokončovací úpravy 

 
Celý pozemek bude veřejně přístupný a ze zadní (východní strany) bude oplocen drátěným 

plotem s ocelovými sloupky.  
 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
podél jeho západní hranice. 
 Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení na elektrickou 
energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové dokumentace. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného obrubníku kladeného 
naležato do betonového lože. Veřejná komunikace má šířku 10,0 m provedena z asfaltu. Příjezdová 
cesta vedoucí k objektu je navržena v šířce 7,0 m a je provedena ze zámkové dlažby. 
 Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem pro budoucí 
objekt. Přípojková skříň je majetkem firmy E-ON a.s. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem 
napájen vnitřní rozvaděč objektu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen 
v chráničce.  
 Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž bude provedeny 
na hranici pozemku revizní šachty jak pro kanalizaci, do které budou svedeny splaškové a dešťové 
odpadní vody, tak i pro vodovod. Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachty a přípojek 
bude provedeno dle projektové dokumentace TZB.  
 STL plynová přípojka LPE 32 je zakončena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávěrem 
KKI. NTL přípojka plynovodu bude provedena dle projektové dokumentace příslušného TZB. 
 

f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Stavba víceúčelové sportovní haly nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 
odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu určena dle 
uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, je k jejich 
převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 
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Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 

A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 

1. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP                      
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  

 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 

1. Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných  

ploch a komunikací 
 
 Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 20 mm. 
 K hlavnímu vstupu do objektu bude přilehlá přístupová komunikace vyspádována tak aby byl 
zajištěn plynulý přechod do vstupní haly objektu bez výškových rozdílů. Tato komunikace bude 
vyspádována dle požadavků pro bezbariérový přístup do objektu. Maximální sklon přilehlé 
komunikace musí být 8,33% = 1:12. 
 

h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  
do projektové dokumentace 
 
 Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není 
součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmickou aktivitou. 

Na pozemku nebylo provedeno měření půdního radonu základové zeminy v době zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci stavby. Vychází se ze zkušeností se zakládáním obdobných 
staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Protiradonové opatření bude 
spočívat v použití hydroizolačního pásu s protiradonovou charakteristikou. Bal navržena hydroizolace 
DECHTOCHEMA BITUMAT SKLOELAST. 



 - 10 - 

Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde bude vytažena po 
obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace je provedena v tl. 
4,0 mm, a bude použita natavením na čistý a penetrovaný povrch vnějšího obvodového zdiva a 
podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným minerálním posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs 
asfaltu modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy), nosnou vložkou ze skelné tkaniny, vnitřní 
asfaltovou vrstvou (směs asfaltu modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou 
polymerní folií.  
 

i)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční  
polohový a výškový systém 
 
 Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Stavební čára se nenachází 
v blízkosti pozemku, a tak byla provedena stavební čára pomocí přímky spojující dva poklopy 
kanalizačních šachet ve dvou ulicích přilehlých přímo k pozemku. Vytyčení stavby bude probíhat 
vzhledem k této nové stavební čáře. Viz výkres č. 1 – TECHNICKÁ SITUACE. 
 

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

Stavba je konstrukčně rozdělena na dvě části a to jednopodlažní hlavní víceúčelovou halu a 
třípodlažní přístavbu s vedlejšími sportovišti a veškerým zázemím pro organizaci, sportovce i 
veřejnost. Objekt je ovšem pro posouzení tepelně technických vlastností (energetický štítek obálky 
budovy) a z hlediska napojení na inženýrské sítě včetně souvisejících terénních úprav uvažován jako 
jedena samostatná novostavba, tudíž nemá žádné členění. 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke zvýšení 
hlučnosti a prašnosti. Během výstavby bude třeba čisti kola dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací. 

 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 
 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. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním systému firmy 
POROTHERM a PREFA BRNO, tj. montované ŽB tyčové konstrukce a zděné konstrukce 
s keramickými překlady a ŽB stropy s dodržením konstrukčních zásad výrobců s využitím všech 
statických tabulek těchto systémů.  
 Pro konstrukci zastřešení nad hlavní víceúčelovou halou pomocí lepených lamelových vazníku GL 
36h byl proveden statický výpočet - viz SPECIALIZACE – LEPENÝ LAMELOVÝ VAZNÍM. Na vaznice 
nebyl proveden statický výpočet, ale budou dodrženy zásadní konstrukční rozměry a zásady pro 
provádění dřevěných vaznicových soustav zastřešení.  
 

3. Požární bezpečnost 
 
 Je řešena samostatným projektem. Viz část ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

V objektu se nachází hygienické a sociální zázemí pro veřejnost, které je rozděleno do čtyř částí,  
z toho dvě části jsou umístěna v 1NP a dvě části ve 2NP. Všechny části hygienických a sociálních 
zázemí určených pro veřejnost jsou přístupná z chodeb nečisté zóny které jsou přístupné z hlavních 
komunikačních schodišťových prostorů (dva schodišťové prostory s trakčním výtahem v každém 
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podlaží). V každém podlaží je jedna část hygienických a sociálních zázemí umístěna u jižní fasády 
objektu a druhá část u severní fasády objektu, tak aby byla zamezena možnost vzniku front v případě 
soustředění všech sociálních zázemí v jednom místě objektu.  

V objektu se nachází 11 šatnových buněk, přičemž každá šatnová buňka je opatřena vlastním 
hygienickým a sociálním zázemím. (WC, pisoáry, umývárky) 

Likvidace odpadních vod splaškových i dešťových bude provedena odvodem do kanalizace. 
Stavba má povlakovou hydroizolaci navrženou tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 
vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace 
plnící součastně hydroizolační funkci od firmy DECHTOCHEMA. 
 Všechny místnosti s trvalým nebo častým pohybem osob mají zajištěno dostatečné denní 
osvětlení, přímé (přirozené nebo VZT) větrání a vytápění s regulací tepla pomocí termostatických 
hlavic. 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodištích a na 
tribuně musí mít výšku madla minimálně 1 m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery maximálně 180 mm. 
Mezera mezi vodorovnou pochozí plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 
120 mm. Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí plochy nebude 
širší než 50 mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 74 3305. 
 

6. Ochrana proti hluku 
 
 Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 
 Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupací potrubí kanalizace obaleny měkkou minerální 
vlnou pro utlumení zvukového vlnění, instalační předstěny vyplněni akustickou izolací z minerální vlny. 
 Strojovna vzduchotechniky umístěna samostatně ve 3NP. Jednotlivé vzduchotechnické jednotky 
uloženy na pružných podložkách eliminující přenos zvuku chvěním. Každá vzduchotechnická jednotka 
bude na přívodu i odvodu opatřena tlumící vložkou. Každá vzduchotechnická jednotka na přívodu i 
odvodu bude dále opatřena tzv. frekvenčním měničem pro regulaci výkonu VZT jednotek např. při 
trénincích.  
 

7. Ochrana energie a úspora tepla 
 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí všech stěn, střech, podlah, stropů a výplní 
otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.  

Jednotlivé konstrukce objektu vyhovují veškerým požadavkům ČSN 73 0540-2. Požadavek na 
stavebně energetickou vlastnost budovy (průměrný součinitel prostupu tepla Uem) byl splněn. Objekt 
byl zařazen energetickým štítkem obálky budovy do klasifikační třídy B – úsporná. 

Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – TEPELNĚ 
TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
 

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

 
Objekt splňuje veškeré požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 
 Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 20 mm. 
 K hlavnímu vstupu do objektu bude přilehlá přístupová komunikace vyspádována tak aby byl 
zajištěn plynulý přechod do vstupní haly objektu bez výškových rozdílů. Tato komunikace bude 
vyspádována dle požadavků pro bezbariérový přístup do objektu. Maximální sklon přilehlé 
komunikace musí být 8,33% = 1:12. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální protiradonová 
opatření. Je navrženo provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. Podlahová 
konstrukce obsahuje jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a 
prostupy utěsněnými dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
 

10. Inženýrské stavby 
 
 Pozemek bude odvodněn vyspádováním hodnotou 2% od objektu. Předpokládá se vsakování 
většiny dešťových vod na pozemku stavebníka. Vsakování dešťové vody splňuje požadavky vyhlášky 
501/2006. 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energii z pozemního 
rozvodu NN. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen prostřednictvím sjezdu 
z obrubníku na plocho do betonu.  
 V nezastavěné části pozemku mimo příjezdovou komunikaci a přístupových chodníků budou 
provedeny rekultivace ornice, která byla stržena na pozemku před zahájením výstavby. Po rekultivaci 
budou provedeny sadové  a parkové úpravy spojené se zatravněním a výsadbou okrasných dřevin, 
keřů a rostlin. 
 

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jakub Nacházel                                                        ffffffffffffff.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 
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F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu 
 
Objekt je novostavbou víceúčelové sportovní haly, určený pro rekreační, sportovní a kulturní 

využití. Objekt se nachází na parcele č. 426/13, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres Pelhřimov, kraj 
Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 9 977,50 m2. Navrhovaná víceúčelová sportovní hala 
má jednoduchý obdélníkový půdorys rozdělený do dvou částí a to na hlavní jednopodlažní 
víceúčelovou halu a přístavbu k této hale o dvou nadzemních užitných podlažích a třetím nadzemním 
technickém a revizním podlaží. Dispoziční řešení objektu je rozděleno převážně na sportovní část, 
šatnovou, hygienickou a sociální část pro sportovce a cvičící, hygienickou a sociální část pro veřejnost 
a zaměstnance, veřejnou část, organizační část a technickou a skladovací část. Ze schodišťového 
prostoru 3NP je pak přístup na plochou jednoplášťovou nepochozí střechu pro občasné revize a pro 
přístup do strojovny VZT. 
 

b) 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 
 

Víceúčelová sportovní hala je řešena jako samostatně stojící objekt se dvěma užitnými a jedním 
technickým a revizním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu vede přes zádveří spojující 
vstupní halu s přilehlou přístupovou a příjezdovou komunikací. 

Vstupní hala je propojena s recepcí a je z ní umožněn přístup pro veřejnost do hlavní víceúčelové 
sportovní haly a do chodby nečisté zóny ze které vedou přístupy na jednu část hygienických a 
sociálních zázemí pro veřejnost. Hygienická a sociální zázemí pro veřejnost je rozdělena do čtyř částí,  
z toho dvě části jsou umístěna v 1NP a dvě části ve 2NP. Všechny části hygienických a sociálních 
zázemí určených pro veřejnost jsou přístupná z chodeb nečisté zóny které jsou přístupné z hlavních 
komunikačních schodišťových prostorů (dva schodišťové prostory s trakčním výtahem v každém 
podlaží). V každém podlaží je jedna část hygienických a sociálních zázemí umístěna u jižní fasády 
objektu a druhá část u severní fasády objektu, tak aby byla zamezena možnost vzniku front v případě 
soustředění všech sociálních zázemí v jednom místě objektu.  

Ve vstupní hale se dále nachází schodišťový prostor vedoucí do dalších nadzemních podlaží, 
v jehož zrcadle je umístěn trakční výtah převážně pro osoby s omezenou schopností pohybu tak i pro 
osoby schopné samostatného pohybu. Z chodby nečisté zóny je pak umožněn přístup do chodby čisté 
zóny vedoucí přes přezouvací lavici určený pro sportovce a cvičící. Z této chodby vedoucí přes celou 
délku objektu je pak umožněn přístup do všech ostatních částí 1NP a to dva vstupy určené pouze pro 
sportovce vedoucí do hlavní víceúčelové sportovní haly, dále pak vstupy do šatnových buněk, na 
vedlejší sportoviště 1NP (malá tělocvična, 2xsquash), do kanceláře správce, půjčovny sportovních 
potřeb, prodejny nápojů a občerstvení pro sportovce, skladů, do ošetřovny a nakonec do technické 
místnosti. Každá šatnová buňka je opatřena vlastním hygienickým a sociálním zázemím. Každá 
šatnová buňka je dimenzována pro 20 osob (s výjimkou šaten pro rozhodčí, trenéry, maséry – každá 
pro 6 osob a samostatné šatny pro osoby s omezenou schopností pohybu – pro 6 osob).  

   Z hlavních schodišťových prostorů 1NP se pomocí dvouramenného schodiště dostáváme do 
2NP na chodbu nečisté zóny, ze které vede opět přístup do zbylých dvou částí hygienických a 
sociálních zázemí pro veřejnost. Odsud je pak také umožněn přístup do dětského koutku při jižní 
fasádě nebo do místnosti pro stolní tenis při severní fasádě objektu. Chodba nečisté zóny navazuje 
vstupem na chodbu čisté zóny vedoucí přes celou délku objektu, ze které je pak umožněn přístup 
stejně jako v 1NP do všech ostatních částí 2NP. Jedná se o vstupy do šatnových buněk, na vedlejší 
sportoviště a rekreační prostory (2xposilovna, spinning, solárium, masáže, aerobic), do rozhlasovny, 
skladů a do evakuačního schodišťového prostoru. 

Z hlavních schodišťových prostorů 2NP se pomocí dvouramenného schodiště dostáváme do 3NP 
na schodišťové prostory, ze kterých je umožněn přístup pro občasné revize na plochou nepochozí 
střechu. Z této střechy je pak umožněn přístup do samostatné místnosti určené jako strojovna VZT.  

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to šikmou nepochozí zakřivenou sedlovou 
střechou, která pokrývá půdorys hlavní víceúčelové jednopodlažní haly a plochými střechami, z nichž 
jedna pokrývá téměř celou půdorysnou plochu 2NP a druhá celou půdorysnou plochu 3NP. Povrch 
střešních skladeb je tvořen hydroizolačním souvrstvím s minerálním posypem. Půdorysný tvar objektu 
tvoří téměř obdélník o největších rozměrech 71,4 x 44,5 m. Výplně otvorů jsou provedeny jako 
hliníkové. Povrchové úpravy fasád jsou rozděleny do dvou částí a to plechové obkladové desky 
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v červeném odstínu a minerální tenkovrstvá zatíraná omítka v červeném a bílém odstínu. Klempířské 
práce jsou provedeny z pozinkovaného plechu šedého nebo stříbrného odstínu. 

Příjezdové a přístupové komunikace k objektu je provedena z pojezdné zámkové betonové 
dlažby. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože, které bude položeno na loži z drceného 
kamene. Celá skladba bude od upraveného terénu oddělena geotextilií proti prorůstání. 
Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem podél 
jeho západní hranice.Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení na 
elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové 
dokumentace. 

Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných 
stromů, keřů a rostlin. Celý pozemek bude veřejně přístupný a ze zadní (východní strany) bude 
oplocen drátěným plotem s ocelovými sloupky.  

 Objekt splňuje veškeré požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. K hlavnímu vstupu do objektu bude přilehlá přístupová 
komunikace vyspádována tak aby byl zajištěn plynulý přechod do vstupní haly objektu bez výškových 
rozdílů. Tato komunikace bude vyspádována dle požadavků pro bezbariérový přístup do objektu. 
Maximální sklon přilehlé komunikace musí být 8,33% = 1:12. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  
orientace, osvětlení a oslunění 
 

Počet užitných nadzemních podlaží: 2 
Počet technických a revizních nadzemích podlaží:  1 
 
Podlahová plocha:  

 
1NP – UŽITNÉ PODLAŽÍ 

OZNAČENÍ  NÁZEV PLOCHA [m2] 
101 ZÁDVEŘÍ 9,40 
102 VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 80,81 
103 RECEPCE 27,34 
104 KANCELÁŘ 11,58 
105 ŠATNA 2,47 
106 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 5,58 
107 PŘEDSÍŇ 5,75 
108 PISOÁRY 8,50 
109 WC 1,98 
110 WC 1,98 
111 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,98 
112 WC 1,98 
113 WC 1,98 
114 WC 1,98 
115 WC 1,98 
116 WC 1,98 
117 WC 1,98 
118 PŘEDSÍŇ 11,60 
119 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
120 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
121 WC 1,98 
122 PŘEDSÍŇ 1,98 
123 ŠATNA ROZHODČÍ 14,48 
124 UMÝVÁRNY 18,52 
125 SKLAD 29,80 
126 SKLAD 22,87 
127 PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB 30,40 
128 SKLAD POTRAVIN A NÁPOJŮ 12,52 
129 PRODEJNA NÁPOJŮ A OBČERSTVENÍ PRO SPORTOVCE 30,45 
130 CHODBA - ČISTÁ ZÓNA 76,58 
131 WC 1,52 
132 WC 1,52 
133 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 10,29 
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134 UMÝVÁRNY 13,59 
135 ŠATNA 18,21 
136 ŠATNA HOSTÉ 16,86 
137 UMÝVÁRNY 13,03 
138 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
139 WC 1,44 
140 WC 1,44 
141 WC 1,44 
142 WC 1,44 
143 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
144 UMÝVÁRNY 13,03 
145 ŠATNA DOMÁCÍ 15,67 
146 ŠATNA 15,67 
147 UMÝVÁRNY 13,03 
148 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
149 WC 1,44 
150 WC 1,44 
151 WC 1,44 
152 WC 1,44 
153 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
154 UMÝVÁRNY 13,03 
155 ŠATNA 15,67 
156 ŠATNA INVALIDÉ 21,47 
157 HYGIENICKÝ BLOK INVALIDÉ 5,87 
158 HYGIENICKÝ BLOK INVALIDÉ 5,87 
159 HYGIENICKÝ BLOK INVALIDÉ 6,05 
160 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 37,71 
161 MALÁ TĚLOCVIČNA 109,40 
162 SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ 18,86 
163 CHODBA - ČISTÁ ZÓNA 50,21 
164 SQUASH 62,40 
165 SQUASH 62,40 
166 PŘEDSÍŇ SQUASHOVÉHO KURTU 14,79 
167 PŘEDSÍŇ SQUASHOVÉHO KURTU 14,79 
168 MÍSTNOST PRO ORGANIZACI A KANCELÁŘ SPRÁVCE 62,89 
169 OŠETŘOVNA 35,25 
170 PŘEDSÍŇ 1,98 
171 WC 1,98 
172 PŘEDSÍŇ 11,60 
173 WC 1,98 
174 WC 1,98 
175 WC 1,98 
176 WC 1,98 
177 WC 1,98 
178 WC 1,98 
179 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,98 
180 WC 1,98 
181 WC 1,98 
182 PISOÁRY 8,50 
183 PŘEDSÍŇ 5,75 
184 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
185 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
186 SKLAD 29,80 
187 SKLAD 24,18 
188 CHODBA - NEČISTÁ ZÓNA 16,88 
189 CHODBA - NEČISTÁ ZÓNA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 72,58 
190 TECHNICKÁ MÍSTNOST 35,80 
191 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 5,58 
192 SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ 97,54 
193 VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 1067,89 
194 HLEDIŠTĚ 207,38 
195 CHODBA - NEČISTÁ ZÓNA 40,06 

        2795,31 

 
 



- 4 - 

2NP – UŽITNÉ PODLAŽÍ 
OZNAČENÍ  NÁZEV PLOCHA [m2] 

201 DĚTSKÝ KOUTEK 79,57 
202 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 5,58 
203 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 41,80 
204 CHODBA - NEČISTÁ ZÓNA 40,06 
205 PŘEDSÍŇ 5,75 
206 PISOÁRY 8,50 
207 WC 1,98 
208 WC 1,98 
209 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,98 
210 WC 1,98 
211 WC 1,98 
212 WC 1,98 
213 WC 1,98 
214 WC 1,98 
215 WC 1,98 
216 PŘEDSÍŇ 11,60 
217 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
218 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
219 WC 1,98 
220 PŘEDSÍŇ 1,98 
221 ŠATNA TRENÉŘI A MASÉŘI 14,48 
222 UMÝVÁRNY 18,52 
223 POSILOVNA 61,09 
224 SPINNING 27,73 
225 SKLAD 22,30 
226 SKLAD 22,30 
227 POSILOVNA 107,17 
228 WC 1,44 
229 WC 1,44 
230 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
231 UMÝVÁRNY 13,03 
232 ŠATNA 15,67 
233 ŠATNA 15,67 
234 UMÝVÁRNY 13,03 
235 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
236 WC 1,44 
237 WC 1,44 
238 WC 1,44 
239 WC 1,44 
240 PISOÁRY + PŘEDSÍŇ 8,37 
241 UMÝVÁRNY 13,03 
242 ŠATNA 15,67 
243 MASÁŽE 19,54 
244 SOLÁRIUM 21,77 
245 CHODBA - ČISTÁ ZÓNA 57,68 
246 CHODBA - ČISTÁ ZÓNA 103,48 
247 AEROBIC 106,16 
248 PŘEDSÍŇ 11,60 
249 WC 1,98 
250 WC 1,98 
251 WC 1,98 
252 WC 1,98 
253 WC 1,98 
254 WC 1,98 
255 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,98 
256 WC 1,98 
257 WC 1,98 
258 PISOÁRY 8,50 
259 PŘEDSÍŇ 5,75 
260 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
261 WC INVALIDÉ + PŘEBALOVACÍ KABINKA 3,87 
262 ROZHLASOVNA 29,80 
263 CHODBA - NEČISTÁ ZÓNA 41,64 
264 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 41,80 
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265 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 5,58 
266 STOLNÍ TENIS 164,73 
267 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 37,71 

        1297,12 

 
3NP – TECHNICKÉ A REVIZNÍ PODLAŽÍ 

OZNAČENÍ  NÁZEV PLOCHA [m2] 
301 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 47,38 
302 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 47,38 
303 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 309,62 

        404,38 

 
 Celková podlahová plocha užitných podlaží:  4 092,43 m2 
 Celková podlahová plocha revizních podlaží: 404,38 m2 

 
Podlahová plocha sportovní haly + hlediště: 1NP: 1 275,27 m2 
 Celkem:  1 275,27 m2 
Podlahová plocha přístavby: 1NP: 1 520,04 m2 
 2NP: 1 297,12 m2 

 3NP: 404,38 m2 
 Celkem:  3221,54 m2 

  
 Podlahová plocha celkem: 4 496,81 m2 

 
Počet osob sportovní haly + hlediště (dle PBS): 683 osob 
Počet osob přístavby (dle PBS): 365 osob 
 Celkem:  1048 osob 
 
Plocha pozemku: 9 977,50 m2 
Zastavěná plocha: 3 106,80 m2 
Procento zastavění: 38,95% 
Zpevněná plocha: 2 790,60 m2 
Obestavěný prostor: 35 314,65 m3 
 
Objekt je hlavním vstupem orientovaný na jih. Všechny místnosti s trvalým nebo častým pohybem 

osob mají zajištěno dostatečné denní osvětlení a přímé (přirozené nebo VZT) větrání. Všechny 
místnosti kancelářského typu nebo místnosti s častým pobytem osob mají navržené přirozené 
oslunění v souladu s ČSN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými požadavky na proslunění 
těchto místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
stavby. 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na  
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 

1d) Vytyčení stavby 
 

Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat vzhledem ke 
dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude provádět kvalifikovaná osoba.  

Polohopisné body: PB1 – poklop kanalizační šachty (ul. Lnářská) 
 PB2 – poklop kanalizační šachty (ul. U Sokolovny) 

 
2d) Zemní práce 

 
V dané lokalitě probíhá výstavba nových objektů bytové a občanské vybavenosti města 

Humpolec.  
Na dané parcele už bylo provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm, která je ponechána na skládce 

v zadní části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice je široký 3 metry od 
vnějších obrysů navrhovaného objektu. 

Daná stavební parcela už je také kompletně zarovnána do roviny na úroveň přilehlé příjezdové 
komunikace.  

Dále při realizaci stavby bude proveden výkop stavebních jam, pro uložení budoucích 
montovaných základových patek, se svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jámy budou hluboké 
v nejnižším místě 2,2 m od projektové nuly. Poté se vyhloubí základové rýhy v neodkopané zemině 
pro základové trámy prvního nadzemního podlaží do hloubky 600 a 300 mm od pracovní spáry.  

Část výkopové zeminy z rýh a jam bude odvezena pryč ze staveniště na skládku zeminy. Část 
výkopové zeminy (cca 80%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku a bude po dokončení 
veškerých základových konstrukcí použita na obsypy a zásypy jam patek, svahovaných stěn jam a pro 
terénní úpravy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či 
hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatření z hlediska založení 
stavby a odvodnění výkopů.  

 
3d) Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. Návrh 

byl proveden v místě: 
 - nejzatíženější sloup hlavní víceúčelové sportovní haly 
 - nejzatíženější vnitřní sloup přístavby 
 - nejzatíženější obvodový sloup přístavby 
 - nejzatíženější stěna objektu  
Podrobný výpočet viz příloha VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

Provedení základových konstrukcí je rozděleno do dvou částí, a to betonáž podkladního betonu a 
uložení montovaných základových prvků. 
Před prováděním betonáže podkladního betonu musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení 
zemnícího drátu a provedení inženýrských sítí pod základovými konstrukcemi a také k uložení 
prostupových chrániček pro inženýrské sítě. 

Základové patky a pasy budou provedeny jako montované z železobetonu C25/30, ocel B500 – 
10 505 (R). Pasy budou jednostupňovité s vyložením dle projektové dokumentace buď o 100 nebo 
150 mm. Patky budou provedeny jako kalichové o půdorysných rozměrech dle projektové 
dokumentace na základě dimenze základových konstrukcí. (viz výkres č. 8 – ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE – PŮDORYS a výkres č. 9 – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - ŘEZY).  

Po uložení všech montovaných základových patek a pasů a po zasypání jam patek, bude 
provedena roznášecí štěrkopísková vrstva tl. 150 mm a poté podkladní beton v tl. 150 mm.  

Základové konstrukce z montovaných ŽB prvků jsou pak doplněni prefamonolitickými základovými 
konstrukcemi ze ztraceného bednění z tvarovek BTB 40/30/24; BTB 40/40/24; BTB 40/50/24; BTB 
40/40/24+BTB 40/15/24; BTB 40/50/24+BTB 40/20/24, zalité betonem C25/30 a vyztužené ocelí B500 – 
10 505 (R). Tyto základové konstrukce se nacházející pod nosnými konstrukcemi, jejichž základy 
nelze řešit montovanými prvky (nelze zajistit uložení montovaných pasů na základové patky). 
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4d) Svislé nosné konstrukce 
 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako ŽB montovaný skeletový systém PREFA BRNO a 
zděný systém z keramických bloků POROTHERM. 

Pro svislé nosné konstrukce hlavní víceúčelové sportovní haly jsou použity ŽB montované sloupy 
400x600 mm – C25/30; B500 – 10 505 (R) a zdivo tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 
na maltu POROTHERM TM 5 MPa.  
Pro svislé nosné konstrukce přístavby v 1NP a 2NP jsou použity ŽB montované sloupy 400x400 mm – 
C25/30; B500 – 10 505 (R) a ve 3NP ŽB montované sloupy 400x400 mm – C25/30; B500 – 10 505 
(R) a zdivo tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 na maltu POROTHERM TM 5 MPa. 

 
5d) Vodorovné nosné konstrukce 

 
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako ŽB montovaný skeletový systém PREFA BRNO 

a ŽB montované panelové stropní konstrukce z dutinových předpjatých panelů SPIROLL PREFA 
BRNO. 

Pro vodorovné nosné konstrukce v 1 NP byly použity ŽB montované průvlaky a ztužidla výšky 450 
mm – C25/30; B500 – 10 505 (R). Šířka je pak dána dle umístění průvlaku nebo ztužidla (obvodový, 
vnitřní) dle projektové dokumentace. V 2NP a 3NP pak byly použity ŽB montované průvlaky a ztužidla 
výšky 450 mm a výšky 650 mm (v místech velkého rozponu stropních panelů SPIROLL – větší 
tloušťka stropního panelu) – C25/30; B500 – 10 505 (R). Šířka je pak dána dle umístění průvlaku nebo 
ztužidla (obvodový, vnitřní) dle projektové dokumentace.  

Stropní konstrukce nad 1NP je provedena pomocí ŽB montovaných předpjatých panelů SPIROLL 
PREFA BRNO PPD 219 tl. 200 mm osazených na ozub průvlaku nebo na nosné zdivo.  
Stropní konstrukce nad 2NP a 3NP je provedena pomocí ŽB montovaných předpjatých panelů 
SPIROLL PPD 219 tl. 200 mm a PPD 272 tl. 265 mm osazených na ozub průvlaku nebo na nosné 
zdivo.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci vedoucími bud 
v úrovni nebo pod úrovní stropní konstrukce dle projektové dokumentace. Věnce jsou provedeny 
pomocí výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 

Dobetonávky ve stropních konstrukcí v jednotlivých podlažích jsou provedeny pomocí betonářské 
výztuže B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných překladů 
POROTHETM 7. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 2 – PŮDORYS 1NP, 
výkres č. 3 – PŮDORYS 2NP a výkres č. 4 – PŮDORYS 3NP.  

Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí speciálního vrtáku PREFA BRNO, případně vyříznutím 
daného rozměru prostupu v panelu. V některých místech stropní konstrukce nad 1NP a 2NP byly 
použity z důvodu prostupů přes celou šířku panelu ocelové výměny PREFA BRNO. Umístění výměn 
dle projektové dokumentace. 
 

6d) Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
 

V objektu se nachází pět vnitřních schodišť spojující všechna nadzemní podlaží, z toho jedno 
schodiště je uvažováno jako evakuační. 

Čtyři vnitřní schodiště umístěné v hlavních komunikačních schodišťových prostorech byly 
navrženy jako ŽB montované dvouramenné schodiště – C25/30; B500 – 10 505 (R) (z toho dvě 
pravotočivá při jižní fasádě a dvě levotočivá při severní fasádě objektu).  

Jedno vnitřní schodiště bylo navrženo jako evakuační ŽB montované dvouramenné přímé 
schodiště – C25/30; B500 – 10 505 (R). 

 
Vnitřní schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné pravotočivé a 

levotočivé schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny uloženými na základovou 
konstrukci, průvlak a mezipodestovou desku. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi 
s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 160,42/325 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 300 mm (ověřeno na základě PBS) 
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Vnitřní schodiště z 2NP do 3NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné pravotočivé a 

levotočivé schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny uloženými na průvlaky a 
mezipodestovou desku. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 
04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. 
Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi s nášlapnou vrstvou z keramických 
dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 164,58/325 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 300 mm (ověřeno na základě PBS) 
 
Vnitřní evakuační schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo ŽB montované dvouramenné přímé 

schodiště. Schodiště je tvořeno dvěmi přímými rameny a mezipodestou a to jako jedna 2xlomená ŽB 
deska, uložená na základovou konstrukci a průvlak. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno stupnicemi 
s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic tl. 8 mm od firmy RACO.  

 - počet stupňů:  2x12 
 - velikost stupňů: 160,42/290 mm (podrobný výp. viz STUDIE NÁVRHU SCH.) 
 - průchozí šířka ramene: 1 500 mm (ověřeno na základě PBS) 
 
7d) Svislé nenosné konstrukce 

 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny jako zděný systém z ker. bloků POROTHERM. 
Příčky ve všech podlažích jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 11,5 

P+D na maltu POROTHERM TM P5 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno pomocí ploché 
kotvy FD KSF. 

Svislé výplňové zdivo ve všech podlažích je provedeno v tl. 400 mm z keramických bloků 
POROTHERM 40 na maltu POROTHERM TM 5 MPa.  
Výtahová šachta je pak provedena pomocí zdiva tl. 250 mm ze ztraceného bednění z bednících 
tvarovek BTB 40/25/24 - C25/30; B500 - 10 505 (R). 
 

8d) Střešní konstrukce 
 

Je rozděleno do dvou částí, a to konstrukce jednoplášťové ploché nepochozí střechy nad 
přístavbou a jednoplášťové šikmé nepochozí střechy nad hlavní víceúčelovou sportovní halou. 

Jednoplášťová šikmá konstrukce střechy je provedena pomocí dřevěných vaznic 180/220, dl. 
5000 mm, které nesou střešní plášť. Tyto vaznice jsou uloženy na hlavních nosných prvcích celé 
střešní konstrukce a to na lepené lamelové vazníky GL 36h o rozměru 300/1 700 mm, dl. 29 400 mm, 
které jsou ukotveny na ŽB nosné montované sloupy 400x600 mm. Střešní plášť je pak tvořen 
bedněním z OSB desek tl. 23 mm; parozábrany tl. 3,5 mm DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S; 
tepelné izolace ve dvou vrstvách o celkové tl. 200 mm ISOVER EPS 200S a hydroizolačním 
souvrstvím – 2xhydroizolační modifikovaný asfaltový pás tl. 2x4 mm DECHTOCHEMA BITUMAT 
SKLOELAST.  

Jednoplášťová plochá nepochozí střecha pokrývající půdorys přístavby je konstrukčně řešena 
jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Nosnou konstrukcí střešního pláště je vodorovná 
nosná stropní konstrukce z ŽB montovaného skeletového systému PREFA BRNO a z ŽB 
montovaných stropních předpjatých panelů SPIROLL PREFA BRNO. Je vyspádovaná jednotným 
spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy z perlitobetonu PTB 300, PERLIT EP180, 
min. tl. 50 mm. Střešní plášť je tvořen nosnou konstrukcí, 2xparozábrana tl. 2x3,5 mm 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S; tepelná izolace ve dvou vrstvách o celkové tl. 200 mm 
ISOVER EPS 200S a hydroizolačním souvrstvím – 2xhydroizolační modifikovaný asfaltový pás tl. 2x4 
mm DECHTOCHEMA BITUMAT SKLOELAST.  

Spádová vrstva plochých střech tvořená perlitobetonem bude po obvodě, u prostupů a ve 
čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 30 mm ISOVER EPS 100 F. Součástí 
konstrukce plochých střech jsou také střešní vpusti DN 125 TOPWET TW 125 BIT S a DN 150 
TOPWET TW 160 BIT S. Dále pak bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET TWPP 125 BIT a 
zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při případných opravách TOPSAFE SAFERAND HD 
TSR-400-HD. Jejich počet a rozmístění viz projektová dokumentace.  

Šikmá nepochozí střecha pokrývající půdorys hlavní víceúčelové haly je pak odvodněna pomocí 
osmi střešních vpustí DN 125 TOPWET TW 125 BIT S.   
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9d) Konstrukce komínu 
 

V objektu se nachází dvě komínová tělesa. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ICS 50 – 
jednoprůduchový třívrstvý nerezový komínový systém; Ø nerezového dílce 280 mm dl. 950 mm; Ø 
vložky 180 mm; tepelná izolace z minerálního vlákna tl. 50 mm; opatřený vybíracím otvorem, 
vymetacím otvorem, sopouchy, krycí hlavou, konzolou se dnem a kotevními sponami. Vybírací otvor o 
Ø 180 mm umístěný ve výšce 500 mm nad podlahou 1NP, vymetací otvor o Ø 180 mm umístěný ve 
výšce 1 200 mm nad podlahou 3NP a sopouch o Ø 180 mm umístěný ve výšce 3 000 mm nad 
podlahou 1NP. 

Těleso bude od prostupujících konstrukcí odděleno dilatačním pásem tl. 40 mm pomocí minerální 
vaty ze skelných vláken.  
 

10d) Podlahové konstrukce 
 

víceúčelová sportovní hala – sportovní podlaha BECKER EUROPARKETT 14 
přístavba: dle účelu místnosti – keramická dlažba, PVC, sportovní podlaha, squashová podlaha, 

koberec 
Konstrukce podlah, specifikace jednotlivých vrstev skladeb a umístění jednotlivých typů podlah viz 

výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D 
nebo detaily. 

 
11d) Výplně otvorů 

 
V objektu se nachází hliníková eurookna OKNA EU EXSCLUSIV HL, hliníkové vchodové či 

únikové dveře DVEŘE EU EXSCLUSIV HL, hliníkové vnitřní dveře DVEŘE EU EXSCLUSIV HL, 
hliníkové dálkově ovládané vyklápěcí střešní světlíky ACG s dešťovým senzorem. 

Podrobnější specifikace jednotlivých výplní otvorů viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 

12d) Povrchové úpravy 
 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny ve dvou variantách. Jedná se o 
sendvičové konstrukce, kde jedna z variant povrchové úpravy je provedena jako jednoplášťová 
dvouvrstvá konstrukce a druhá varianta povrchové úpravy je provedena jako dvouplášťová konstrukce 
s dvouvrstvým vnitřním pláštěm. 

První varianta vnější povrchové úpravy je tvořena tenkovrstvou minerální zatíranou omítkou tl. 3 
mm CEMIX 048 v odstínu bílé a červené dle projektové dokumentace, která je vyztužena armovací 
tkaninou R267. Armovací tkanina je připevněna pomocí samonivelační stěrky quick-mix RKS na 
tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu  tl. 150 mm ISOVER EPS 100 F, která je na nosné obvodové 
zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Celá 
skladba pak tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci.  

Druhá varianta vnější povrchové úpravy je tvořena plechovými obkladovými deskami tl. 4 mm, 
rozměr desek 1 000x500 mm ALUCOBOND RIVETED/SCREVED v odstínu červené RAL 3020. 
Kotvení obkladových desek je zajištěno pomocí vrutů s těsněním 4,2x19 mm TOPFACE TF T 4,2x19 
po vzdálenostech 150 mm na ocelový nosný rošt z ocelových profilů T 50/50/4 mm TOPFACE TF 
50/50 – 4. Osová vzdálenost lišt 1 000 mm. Nosný rošt je pak kotven do nosného obvodového zdiva 
pomocí ocelové nosné kotvy L230x50x4 mm. Nosné kotvy jsou připevněny do nosného obvodového 
zdiva pomocí vrutů s těsněním 6,0x90 mm TOPFACE TF T 6,0x90 a hmoždinky po vzdálenostech 
385 mm. Celý obvodový plášť je pak zateplen tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 150 mm 
ISOVER EPS 100 F, která je na nosné obvodové zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky 
z pěnového polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Tepelná izolace se nachází ve vzduchové dutině 
mezi plechovými obkladovými deskami a nosným obvodovým zdivem. Mezi tepelnou izolací a 
plechovými obkladovými deskami pak vzniká vzduchová mezera tl. 100 mm. Celá skladba pak tvoří 
dvouplášťovou konstrukci s dvouvrstvým vnitřním pláštěm. 

Vnitřní povrchové úpravy stěn jsou tvořeny vápenocementovou jednovrstvou omítkou tl. 15 mm 
POROTHERM UNIVERSAL. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden dle požadavků 
investora.  

V hygienických a sociálních prostorách objektu ve všech patrech bude proveden obklad 
z keramických dlaždic RAKO do výšky 2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle 
požadavků investora.  

V hlavní víceúčelové sportovní hale a v malé tělocvičně bude proveden dřevěný obklad z prken 
průřezu 150/25 mm do výšky 3,85 m ukotvený pomocí vrutů 4,2x50 mm - TOPFACE TF T 4,2x50 na 
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nosný rošt z ocelového obdélníkového uzavřeného profilu 60/50 mm; tl. 4 mm. Nosný rošt bude 
připevněn na ŽB montované sloupy nebo na výplňové zdivo pomocí vrutů 4,2x50 mm - TOPFACE TF 
T 4,2x50.  

V místnostech určených pro squash bude provedena povrchová úprava pomocí squashového 
kurtu ze squashových panelů HOLLMAN TL. 28 mm; squashové sortovní podlahy JUNCKERS SOLID 
HARDWOOD; zadní skleněné stěny a nosného roštu. Kompletní dodávka od firmy IN-TEC. 

 
13d) Hydroizolace 

 
Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde bude vytažena po 

obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace je provedena 
v tl. 4,0 mm DECHTOCHEMA BITUMAT SKLOELAST, a bude použita natavením na čistý a 
penetrovaný povrch vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným 
minerálním posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs asfaltu modifikovaného eleastomery 
s minerálními plnivy), nosnou vložkou ze skelné tkaniny, vnitřní asfaltovou vrstvou (směs asfaltu 
modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  

Hydroizolace obou plochých střech je stejného typu jako hydroizolace použita pro spodní stavbu. 
Bude vytažena po obvodě buď na svislé nosné obvodové zdivo, případně bude zatažena pod 
oplechování atiky. Spodní hydroizolace bude v případech plochých střech použita nalepením na 
tepelnou izolaci a horní hydroizolace bude použita bodovým natavením.  

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz h) Střešní konstrukce, 
výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D 
nebo detaily. 
 

14d) Tepelné izolace 
 

Obvodové stěny 1NP, 2NP a 3NP jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu tl. 150 mm ISOVER EPS 100 F. 

V šikmé střešní konstrukci nad hlavní víceúčelovou halou stejně tak jako u plochých nepochozích 
střech se nachází tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 2x100 mm ISOVER EPS 200 S. 

V sestavě překladů nad otvory je použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 120 mm 
ISOVER EPS 100 F.  

Pro zateplení základových konstrukcí byla použita tepelná izolace z pěnové polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L. 

Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 2 – PŮDORYS 1NP, výkres č. 3 – 
PŮDORYS 2NP a výkres č. 4 – PŮDORYS 3NP. 

Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výkres č. 10 – ŘEZ A-A, výkres č. 11 – 
ŘEZ B-B, výkres č. 12 – ŘEZ C-C, výkres č. 13 – ŘEZ D-D nebo detaily. 

 
15d) Podhledy 

 
Budou použity dvě varianty podhledů. Jedna z variant je SDK podhled KNAUF a druhá z variant je 

akustický panel ECOPHON. 
První z variant je provedena ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm KNAUF AQUPANEL 

INDOOR 12,5. Pod stropními konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 
KNAUF CD 60x27 pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný rošt je ke stropní 
konstrukci přikotven pomocí rychlozávěsu KNAUF ANKERFIX pro CD 60x27, závěsného drátu 
s okem a stropního hřebu KNAUF BZN 6-5. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 600 mm. 
Podhledy budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je 
zakrytí veškerých průvlaků a případných rozvodů inženýrských sítí v objektu. 

Druhá z variant je provedena z akustických panelů tl. 35 mm ECOPHON SUPER GTM. Pod stropní 
konstrukcí jsou desky připevněny pomocí nosného roštu z pozinkované oceli ECOPHON CONNECT 
M55. Instalace hlavních a vedlejších profilů, včetně pevného závěsu a protinárazových příložek se 
závlačkami dle typu místnosti. Nosný rošt je ukotven ke stropní konstrukci pomocí vrutu 4,2x50 mm - 
TOPFACE TF T 4,2x50. Podhledy budou realizovány pouze v místnostech dle projektové 
dokumentace. Funkcí podhledů je zakrytí veškerých průvlaků, případných rozvodů inženýrských sítí 
v objektu a především splnění podmínek na dobu dozvuku z hlediska akustiky objektu. 
 

16d) Truhlářské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
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17d) Klempířské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 

18d) Zámečnické výrobky 
 

Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS O; D; K; Z; T VÝROBKŮ. 
 
19d) Protipožární opatření 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové dokumentace – 

viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

20d) Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
 

Příjezdové a přístupové komunikace k objektu je provedena z pojezdné zámkové betonové dlažby 
tl. 60 mm PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 100 mm, 
frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 a 16/32 
mm. Celá skladba bude od upraveného terénu oddělena geotextilií proti prorůstání kořenů tl. 1,0 mm 
GEOMAT GOMATEX NTB10. 

Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných 
stromů, keřů a rostlin. 

 
21d) Ostatní dokončovací úpravy 

 
Celý pozemek bude veřejně přístupný a ze zadní (východní strany) bude oplocen drátěným 

plotem s ocelovými sloupky.  
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí všech stěn, střech, podlah, stropů a výplní 
otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.  

Jednotlivé konstrukce objektu vyhovují veškerým požadavkům ČSN 73 0540-2. Požadavek na 
stavebně energetickou vlastnost budovy (průměrný součinitel prostupu tepla Uem) byl splněn. Objekt 
byl zařazen energetickým štítkem obálky budovy do klasifikační třídy B – úsporná. 

Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko- 
geologického a hydrogeologického průzkumu 
 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy neprokázal žádné zvláštní 
požadavky na způsob založení stavby. Při návrhu založení stavby se vychází ze zkušeností se 
zakládáním obdobných staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. 
Předpokládané složení základové zeminy v dané lokalitě – jíl písčitý (F4-CS). Únosnost základové 
zeminy byla dle složení základové zeminy stanovena min. 250 kPa.  

V podloží se do 4,5 m pod úrovní základové spáry nenachází ustálená hladina podzemní vody, 
stejně jako v sousedních parcelách. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných  
negativních účinků 
 
 Stavba víceúčelové sportovní haly nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 
odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k tomu určena dle 
uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, je k jejich 
převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 
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Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 

A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 

1. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP                      
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  

 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 

1. Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 
h) Dopravní řešení 

 
 Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
podél jeho západní hranice. Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno 
napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad, sdělovací sítě a plynovod dle projektové 
dokumentace. 
 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného obrubníku kladeného 
naležato do betonového lože. Veřejná komunikace má šířku 10,0 m provedena z asfaltu. Příjezdová 
cesta vedoucí k objektu je navržena v šířce 7,0 m a je provedena ze zámkové dlažby. 
 Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 20 mm. K hlavnímu vstupu do objektu bude přilehlá přístupová komunikace 
vyspádována tak aby byl zajištěn plynulý přechod do vstupní haly objektu bez výškových rozdílů. Tato 
komunikace bude vyspádována dle požadavků pro bezbariérový přístup do objektu. Maximální sklon 
přilehlé komunikace musí být 8,33% = 1:12. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,  
protiradonová opatření 
 
 Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není 
součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmickou aktivitou. 

Radonový průzkum neprokázal žádné zvláštní požadavky na způsob založení objektu včetně 
použití protiradonových izolací. Vychází se ze zkušeností se zakládáním obdobných staveb a za 
předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Protiradonové opatření bude spočívat v použití 
hydroizolačního pásu s protiradonovou charakteristikou. Bal navržena hydroizolace DECHTOCHEMA 
BITUMAT SKLOELAST. 

Hydroizolace je provedena pod celou půdorysnou plochou objektu, kde bude vytažena po 
obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace je provedena 
v tl. 4,0 mm, a bude použita natavením na čistý a penetrovaný povrch vnějšího obvodového zdiva a 
podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným minerálním posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs 
asfaltu modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy), nosnou vložkou ze skelné tkaniny, vnitřní 
asfaltovou vrstvou (směs asfaltu modifikovaného eleastomery s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou 
polymerní folií.  
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. Výška okenních otvorů hygienických a sociálních prostor a prostor s častým pobytem osob 
v 1NP od úrovně přilehlé veřejné přístupové komunikace je 1,95 m (požadovaná hodnota 1,8 m). 
Daná lokalita není uvažována jako územní se stísněnými podmínkami. Navrhovaný objekt vyhovuje 
na minimální vzdálenosti od hranic pozemků – vzdálenost objektu ke společné hranici pozemků je 
min. 5,0 m (požadovaná hodnota 2 m), vzdálenost objektu od komunikace je 5 m při jižní fasádě a 
10m při západní fasádě objektu (požadovaná hodnota 3 m). Výstavba navrhovaného objektu se 
v kontextu budování zástavby nepříčí s požadavky na využívání území a veškeré požadavky 
územního plánu byly splněny.  

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jakub Nacházel                                                       llllllllllllll.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 



10. Závěr 

 

Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností s navrhováním 
pozemních staveb a použitím všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů a technických listů 
a podkladů od výrobců. Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace pro 
provedení stavby, doplněná studiemi a specializacemi víceúčelové sportovní haly.  

Objekt je rozdělen do dvou částí a to na jednopodlažní hlavní víceúčelovou halu a 
přístavbu se zázemím pro sportovce a diváky o dvou nadzemních užitných podlažích a třetím 
nadzemním technickém a revizním podlaží. Dispoziční řešení objektu je rozděleno převážně 
na sportovní část, šatnovou, hygienickou a sociální část pro sportovce a cvičící, hygienickou a 
sociální část pro veřejnost a zaměstnance, veřejnou část, organizační část a technickou a 
skladovací část. Ze schodišťového prostoru 3NP je pak přístup na plochou jednoplášťovou 
nepochozí střechu pro občasné revize a pro přístup do strojovny VZT. Pro architektonický 
návrh byla vypracována studie, která je součástí této diplomové práce. 

Oproti původní studii došlo ke změnám v dispozičním řešení objektu v rámci požární 
bezpečnosti stavby. Došlo ke vzniku tří chráněných únikových cest typu A a tím ke vzniku 
nových únikových otvorů na severní fasádě objektu. Tyto změny byly provedeny z důvodu 
nutnosti pro splnění všech požadavků požární bezpečnosti stavby. Žádné jiné změny 
v porovnání s původní studií nebyly provedeny.   

Vypracování diplomové práce proběhlo v souladu se zadáním diplomové práce. Součástí 
práce je jak prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst 
stavby, tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, teplotní charakteristiky objektu, 
podle kterých spadá budova do kategorie B-úsporná. Další přílohou je podrobný návrh 
základových konstrukcí, zpráva požární bezpečnosti včetně výkresů, technická zpráva, 
průvodní zpráva, výpisy výrobků, tabulky skladeb konstrukcí, studie návrhu schodišť, 
vizuliazce, specializace na dimenzování vzduchotechnického potrubí, specializace na 
dimenzování dřevěného lepeného lamelového vazníku, atd.  
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12. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

PT  původní terén 
UT  upravený terén 
NP  nadzemní podlaží 
VŠ  vodoměrná šachta 
RŠ  revizní šachta 
HUP hlavní uzávěr plynu 
PB polohový bod, podkladní beton 
SV střešní vpusť + nástavec pro střešní vpusť 
VT trakční výtah bez strojovny 
V  ŽB monolitický pozední věnec, ŽB monolitická roznášecí mazanina 
VP odvětrávací potrubí kanalizace, vpusť podlahová 
SH vyrovnávací stupně s ocelovými schodnicemi a stupni z ocelového roštu 
SZ ocelový žebřík 
BP bezpečnostní přepad 
ZS zabezpečovací systém 
KS1 sopouch komínového tělesa 
KS2 vybírací otvor komínového tělesa 
KS3 vymetací otvor komínového tělesa 
O okenní otvor 
D dveřní otvor, ŽB stropní panel, ŽB schodišťové a tribunové rameno, ŽB podestová  
 deska 
T truhlářský výrobek 
K  klempířský výrobek 
Z  zámečnický výrobek, ŽB ztužidlo 
S  skladba konstrukce, ŽB sloup 
DO dřevěný obklad 
SP squashový panel 
ZP základová patka 
ZN základový trám 
M1 dřevěná vaznice 
GL lepený lamelový vazník 
P sestava překladu, ŽB průvlak 
OV ocelová výměna 
DB dobetonávka 
PR půdorysný průmět prostupu střešního otvoru 
ZT střešní ztužidlo z pásové oceli 
Q průtok dešťových vod 
A plocha 
c součinitel odtoku 
r intenzita deště v oblasti 
e exteriér 
i interiér 
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