
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

SPORTCENTRUM BROUMOV 
SPORTS CENTER IN BROUMOV 
 
 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JOSEF VOLF  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK, CSc. 
SUPERVISOR 



 

 

BRNO 2014                   
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Josef Volf 

Název Sportcentrum Broumov 

Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Datum zadání 

diplomové práce 
31. 3. 2013 

Datum odevzdání 

diplomové práce 
17. 1. 2014 

V Brně dne 31. 3. 2013 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



 

 

  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Zákon č. 350/2012, kterým se mění 

zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., Vyhláška 

398/2009 Sb., platné ČSN, směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby Sportcentra 

Broumov. 

Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a 

vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů vedoucího práce. 

Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky. Výkresy budou opatřeny 

jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru 

potažených černým plátnem s předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 

budou opatřeny popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  

Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  

Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis námětu 

na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – bod F -Technická 

zpráva dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 

zadáním, změny oproti původní studii).  

Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 

povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy 

řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců popř. 

výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí vedoucí 

práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí včetně 

zadané specializované části. O zpracování specializované části bude rozhodnuto vedoucím DP v 

průběhu práce studenta na zadaném tématu. 

  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Vedoucí diplomové práce 

 
  



 

 

Abstrakt 
Tématem diplomové práce je novostavba sportovního centra v Broumově na okrajové části 

historického centra. V návrhu byly kladeny vysoké nároky na vzhled. Je zde použita netradiční 

fasáda z gabionové předstěny s kombinací dřevěné provětrávané fasády. Kombinace dřeva a 

kamene dává stavbě historický nádech a zapadá tak do stávající zástavby, kde bude plnit dominantu 

zastavěného území. Novostavba je usazená do svažitého terénu s citem pro stávající zástavbu. 

Objekt je z části zapuštěn do terénu z důvodu snížení výšky vůči okolní zástavbě. Sportovní 

centrum je rozděleno dilatacemi na tři objekty: Technické zázemí, sportovní hala, bowling se 

squashem a posilovnou.  

  

Klíčová slova 
Sportovní centrum, dvoupodlažní budova, jednopodlažní budova, technická zpráva, parcela, 

katastrální území, situace, bezbariérové řešení, základy, svislé nosné konstrukce, schodiště, 

překlady, vodorovné nosné konstrukce, pultová střecha, plochá střecha, tepelná izolace, 

hydroizolace, požární úsek, úniková cesta, odstupná vzdálenost, požární voda, hasící přístroj  

  

  

  

Abstract 
The topic of the masters thesis is newly built sports center in Broumov on the outskirts of the 

historic center. The proposal was placed high demands on appearance. There is a non-traditional 

stone facade with a combination of wood ventilated facades. The combination of wood and stone 

construction gives a historic feel and fit and existing buildings, which will carry the dominant built-

up area. The new building is set into the sloping terrain with a flair for existing buildings. The 

building is part sunk into the ground to reduce the height to the surrounding area. The sports center 

is divided into three dilatations objects: Technical facilities, sports hall, bowling with squash and 

gym.  

  

Keywords 
Sports center, two-story building, a single-storey building, technical report, plotcadastral area, 

situation disabled solutions, foundations, vertical structure, stairs, lintels, horizontal structures, shed 

roof, flat roof, insulation, waterproofing, fire zone, escape route, standoff distance, fire water, fire 

extinguisher  
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Úvod 

 
 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil prostředí, které je mi nejbližší a v kterém se hodně 

často orientuji, kde chápu jeho problematiku a nebude pro mě obtížné vytvořit na pohled zajímavý a 

hlavně funkční sportovní objekt. Jelikož jsem sportovcem už od dupaček a vyrostl jsem v prostředí 

sportovišť, tak jsem neváhal ani minutu a hned se mohl s chutí pustit do práce. 

 Stavební objekt o kterém pojednává má diplomová práce je novostavba sportovního centra 

v Broumově. Místo, které jsem si pro něj vybral je velmi komplikované z mnoha důvodů. Celá 

stavební parcela po demolici staré sokolovny, která je momentálně v dezolátním stavu a kazí 

prostorový dojem celého města hned při vstupu do historického centra. Celá stavební parcela je 

situována u hlavní silniční komunikace s velkým spádem směrem k jižní straně. 

 Sportovní objekt je tvořen třemi objekty, které jsou odděleny dilatačními spárami po celé 

výšce. V prostřední části je situovaná sportovní hala přes dvě podlaží a je částečně výškově utopena 

v terénu kvůli nízké okolní zástavbě. Objekty po stranách zajišťují technické zázemí, bowling, 

squash, posilovny či další multifunkční místnost pro další sportovní aktivity. 

 Hlavní vstup do objektu je řešen z východní strany, přímo z ulice, která vede do centra 

města. Sportovní centrum je navrženo cca pro 100 sportovců (hostů). Ve vybudovaném nádvoří, po 

vyrovnání terénu budou i vybudována tři parkovací stání pro tělesně postižené. Není potřeba 

vybudovávat rozsáhlá parkoviště, protože v čtvrti města jsou hned dvě velká parkoviště, které 

postačí i pro parkování hostů či sportovců sportovního cent
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a. Identifikační údaje stavby a investora 

 

 Identifikace stavby 

 

 Název stavby : SPORTCENTRUM BROUMOV 

  

 Místo stavby:  Broumov 

 

 Parcela: p. č. 133/1, k. ú. Broumov (612766) 

 

 Druh stavby:  Novostavba 

 

 Účel stavby:  objekt občanského vybavení (sportovní objekt) 

 

 Projektant :  Bc. Josef Volf, Pionýrská 368, Broumov 55001 

 

Základní charakteristika stavby a její účel 
 

Novostavba sportovního centra v Broumově na parcele č. 133/1, katastrální území Broumov 

(612766) je umístěna na okrajové části historického centra. V návrhu byly kladeny vysoké nároky 

na vzhled. Je použita netradiční fasáda gabionového zdiva s dřevěnou předsazenou fasádou. 

Kombinace dřeva a kamene dává stavbě historický nádech a hodí se do stávající zástavby, kde bude 

plnit dominantu zastavěného území. 

Sportovní objekt je rozdělen dilatacemi na tři celky: technické zázemí tělocvičny, dominantní 

tělocvična s galeriemi “tribunami” a bowling se squashem. Novostavba je usazená do svažitého 

terénu s citem pro stávající zástavbu. Tělocvična je z části zapuštěna do terénů z důvodu snížení 

výšky vůči okolní zástavbě. Celá stavba je řešena s ohledem na osoby s omezením pohybu.  

 

Členění na jednotlivé objekty 

SO – STAVEBNÍ OBJEKTY 

KO – KOMUNIKACE 

TI – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

SÚ – SADOVÉ ÚPRAVY 

   

SO 01 objekt sportovního centra 

Nový objekt je určen pro různá sportovní využití. Od volejbalu, tenisu, sálové kopané až po 

basketbal.   

KO 02 zpevněné plochy – betonová zámková dlažba, žulové nádvoří + parkovací staní pro 

invalidy či tělesně postižené osoby, chodníky) 

Objekt je napojen hned ze dvou stran na silniční komunikaci, která spojuje jižní část města se 

severní. Objekt bude přímo napojen na tuto komunikaci. Nové parkoviště, které bude zřízeno  

hned u objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu u jižní fasády. Vjezd na parkoviště 

bude z ulice U Horní brány.  Parkoviště je navrženo pro 3 stání osobních vozů pro invalidy. 

Zpevněné plochy chodníků budou tvořeny zámkovou dlažbou do odpovídajícího 

stabilizovaného podkladního lože. Všechny zpevněné ploch budou ve spádu a odvodněny. 
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Okapový chodník ze zámkové dlažby je vyspárován ve sklonu 3% směrem od objektu a plynule 

navazuje na zpevněnou plochu chodníků u objektu. 

  

KO 03 zpevněné plochy – betonová dlažba velkoformátová (okapový chodník) 

Okapový chodník je částečně tvořen velkoformátovou betonovou dlažbou do odpovídajícího 

lože a je vyspárován ve směru 3% od objektu. 

 

KO 04 zpevněné plochy – betonová zatravňovaní dlažba 

Plochy sloužící pro pěší komunikaci kolem objektu jsou zpevněny betonovou zatravňovaní 

dlažbou. 

 

TI 01 přípojka kabelového vedení NN 

Přípojka bude provedena ze stávajícího kabelového vedení NN. 

 

TI 02 vodovodní přípojka 

Přípojka bude vedena ze stávajícího vodovodního řadu v ulici Masarykova a bude napojena 

ve východní části objektu. 

 

TI 03 plynovodní přípojka 

V ulici Masarykova  vede STL řad, ze kterého bude napojena nová přípojka plynovodu. 

Přípojka bude napojena z východní části objektu. 

 

TI 04 kanalizační přípojka 

Splaškové vody budou odvodněny do stávající kanalizace v ulici Pivovarská jižně od objektu a 

odvedena do místní čističky odpadních vod. 

 

TI 05 dešťová přípojka 

Dešťové vody budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace v ulici Pivovarská jižně od 

objektu a odvedena do místní čističky odpadních vod či do retenční nádrže, která je navržena 

hned vedle objektu z důvodu pozdržení vody při období silných dešťových srážek a získávání 

užitkové vody pro údržbu okolní zeleně. 

 

SÚ 01 sadové úpravy – travnatá plochaV okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen 

nový trávník. V projektu se počítá i s malou výsadbou nových stromů a keřů převážně v podobě 

živých plotů.  

 

 

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

majetkoprávních  vztazích 

 

 Stavební pozemek 

 

 Umístění stavby: Broumov 

 

 Vlastnictví stavebního pozemku: město Broumov 

 

Stávající využití : pozemek je v současné době nevyužit, nezastavěn, po demolici staré 

sokolovny 

 

Vztah k okolní zástavbě: pozemek se nachází ve středu města Broumova 
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Dotčené pozemky 

p. č. 133/2, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 122/2, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 122/1, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 673, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 157, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 156, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 155, 612766, k. ú. Broumov 

p. č. 154, 612766, k. ú. Broumov 

 

 

c. Údaje  o  provedených  průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Byla provedena prohlídka pozemku, stavebních objektů a sousedních staveb. 

 

Hydrogeologický průzkum 
Na dotčeném území byl proveden hydrogeologický průzkum. Vyskytují se zde horniny křídy – 

svrchního turonu – coniaku, zastoupené zde slínovci a vápenitými jílovci. Podzemní voda se může 

vyskytovat v puklinách ve větší hloubce. Agresivní voda se zde nevyskytuje. 

 

Radonový průzkum 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Z výsledků naměřené objemové aktivity radonu 

v půdním vzduchu vyplývá, že pozemek je s nízkým radonovým rizikem. Funkci izolace proti 

radonu bude plnit hydroizolační souvrství spodní stavby. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici Pivovarská ve východní 

části areálu a je navržena v šířce 6,3m jako dvousměrná. 

Jsou zde navržena 3. parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. V projektové 

dokumentaci jsou i započítány stojany na kola pro cca 30. kol. Na plochu parkoviště plynule 

navazuje zpevněná plocha chodníku vedoucí k jednotlivým vstupům do objektu. 

 Z nově vybudovaného nádvoří v jádru objektu u jižní fasády budou navazovat stávající pískovcové 

schody, které nás zavedou přímo pod historické hradby města Broumova.  Povrch ostatních 

zpevněných ploch bude tvořen betonovou zatravňovanou dlažbou a betonovou velkoformátovou 

dlažbou. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

STÁVAJÍCÍ ROZVODY 

Stávající sítě vedou ulicí Masarykova 

Kanalizace - je řešena jako rozdílná, zvlášť dešťová kanalizace a zvlášť splašková.  

Vodovod – městský vodovod. 

NTL plynovod 

Elektro NN 

Sdělovací kabely 

 

PŘÍPOJKY 

Přípojky budou provedeny z ulice Masarykova, Střelnická a U Horní brány.  

Kanalizace – přípojka bude provedena na městskou stoku z ulice U Horní brány a Střelnická. 

Vodovod – přípojka bude provedena navrtávkou na městský vodovod z ulice U Horní brány, 

 vodoměrná  sestava bude umístěna v 1S  v technické místnosti. 
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NTL plynovod – přípojka bude provedena z ulice U Horní brány. 

Elektro NN - přípojka bude provedena z ulice U Horní brány a Střelnická. 

Sdělovací kabely - přípojka bude provedena z ulice U Horní brány. 

 

d. Infomace o splnění požadavků dotčených orgánů  

  

Napojení všech inženýrských sítí na vedení technické infrastruktury bude navrženo podle platných 

norem a dle požadavků a vyjádření správců sítí obsažených v dokladové části. 

Požadavky stanovené v rámci řízení o umístění stavby a stavebního řízení byly zapracovány do 

projektové dokumentace a respektovány. Podrobný výčet podmínek je stanoven v rozhodnutí o 

umístění stavby a ve stavebním povolení, které vydal Městský úřad Broumov. 

Před zahájením zemních a výkopových prací budou vytýčena všechna podzemní vedení. 

 

Vlastníci veřejné dopravní a technické inrastruktury 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s. 

ČEZ Distribuce a.s. 

Východočeská plynárenská a.s. 

Telefónica O2 Czech Republic 

Stater v. o. s. 

 

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba a staveniště budou řádně provozovány a zajištěny dle odpovídajících bezpečnostních 

předpisů a norem. Během výstavby budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

137/1998 Sb. 

Navrhovaný objekt je umístěn dle stávající situace do vzdálenosti odpovídající požadovaným 

odstupovým vzdálenostem, které budou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.. 

 

f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle §104  ods. 1  stavebního  zákona 

 

Projekt je v souladu s regulačním plánem. Nevyskytují se zde ochranná pásma. Souběhy a křižování 

inženýrských sítí nutno dodržet dle normy: ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s 

komunikacemi a vedeními; ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 

Dle v současnosti schváleného územního plánu jsou pozemky pro návrh objektu sportcentra 

umístěny v plochách definovaných jako „sportovní a rekreační plocha“. 

 

g. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

 

Vazby časové 

Během výstavby bude dočasně zvýšena hlučnost, prašnost a dopravní zátěž. Příjezd na pozemek by 

neměl být žádným způsobem zamezen. 

  



5 

 

Vazby věcné 

V souvislosti s výstavbou budou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 

Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno energiemi ze stávajících zdrojů umístěných na 

pozemcích. Pokud by nebylo možné vyhovět požadavkům zásobování stavby, bude zřízena 

provizorní přípojka po dohodě s konkrétními správci inženýrských sítí.  

 

h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstav y 

  

Zahájení realizace se předpokládá v roce 2015, dokončení v roce 2017. 

 Orientační lhůty výstavby: 

 Příprava stavby    2,5 měsíce 

 Základové konstrukce   4,0 měsíce 

 Hrubá stavba     10,0 měsíce 

 Dokončovací práce    4,0 měsíce 

 Sadové úpravy    0,5 měsíce 

 Likvidace staveniště    2,0 měsíce 

 ------------------------------------------------- 

 Doba celkem     21,0 měsíců 

 (Rezerva     2,0 měsíce) 

Postup výstavby bude detailně řešen v části E. Zásady organizace výstavby, vypracované ve 

spolupráci s vybraným dodavatelem stavby sportovního centra nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 

Jednotlivé práce budou na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude 

koordinovat stavbyvedoucí. 

Vlastní výstavba bude zahájena (po všech přípravných pracích týkajících se uspořádání staveniště) 

geodetickým vytýčením budoucí stavby, včetně vyznačení výškové nivelace. Dále bude vytýčen na 

upraveném terénu (po sejmutí a uložení ornice na pozemku) rozsah výkopových prací. Budou 

provedeny zemní práce pro zahloubenou část 1S, výkopy pro základy a trasy přípojek. Provedeny 

budou základové konstrukce, přípojky inženýrských sítí, včetně jejich zkoušek. Po vybetonování 

základů a základové desky (po vyzrání betonu) budou provedeny práce spojené s hydroizolacemi, 

drenážním potrubím a zahájí se práce na hrubé stavbě. Vybetonovány budou nosné a obvodové zdi 

1S, dokončí se hydroizolace a provede se zhutňovaný zásyp výkopů. 1S bude zastropeno a práce 

budou pokračovat ve vyzdívání svislých konstrukcí 1NP. Po zastropení 1NP se bude pokračovat ve 

vyzdívání svislých konstrukcí 1NP a bude provedena skladba ( včetně hydroizolací ) střech. Zahájí 

se práce dokončovací – uvnitř objektu se provedou hrubé rozvody technických instalací, příčková 

dispozice. Osadí se výplně otvorů v obvodovém zdivu tak, aby bylo možné stavbu uzavřít pro další 

dokončovací práce uvnitř objektu. Souběžně budou probíhat práce na venkovních omítkách (včetně 

zateplení), klempířských pracích s dokončením hydroizolací střech a teras. Vnitřní úpravy budou 

dokončeny provedením podlah (včetně vytápění), obkladů, omítek. Osadí se vnitřní dveřní výplně. 

Dokončí se vnitřní instalace. Dále budou probíhat práce spojené s úpravou terénu a venkovními 

úpravami – zádlažby teras, chodníků apod. 

Závěrečné dokončovací práce budou spočívat v provedení interiéru (nábytek), finálním dokončení 

venkovních prací s provedením zahradních úprav. 

Veškeré prováděné práce budou kontrolovány a přejímány technickým dozorem stavby podle plánu 

kontrolních prohlídek ( bude součástí části E. Zásady organizace výstavby). 

Důsledně budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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Nově vystavěný objekt bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Broumov. Jsou zde 

situovány dvě sportovní tělocvičny, squash, posilovna, bowling a squash. Všechny provozy jsou 

doplněny o šatny pro zákazníky i pro zaměstnance a pomocnými skladovacími a úklidovými 

místnostmi. 

 

Orientační předpokládaná hodnota stavby v Kč 

Při předpokládané průměrné ceně 5460,- Kč za 1 m
3
 obestavěného prostoru stavby občanského 

vybavení je předpokládaná cena sportcentra 66 256 666,- Kč.  

 

Zastavěná plocha  ..........................  ............... ……1 989,9 m
2. 

Zastavěná plocha komunikace ..........................  ............................ 56,35 m
2 

Zastavěná plocha chodníků   ..........................  .......................... 390,1 m
2 

Celkem  ..........................  ........................ 2436,35  m
2
 

Plochy místností 1S celkem  .................  ....................... 1 806,13 m
2 

 
1NP celkem  .................  ........................ 1790,94 m

2 

Obestavěný prostor  ..........................  ..................... 12 134,92  m
3
 

 

 

Ochrana životního prostředí.  

Stavba je napojena na základní inženýrské sítě a nevyžaduje žádná opatření na ochranu životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  01/2014                                                                       

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Josef Volf  
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   B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 Identifikační údaje stavby a investora 

 

 Identifikace stavby 

 

 Název stavby : SPORT CENTRUM BROUMOV 

  

 Místo stavby:  Broumov 

 

 Parcela:   p. č. 133/1, k. ú. Broumov 

 

 Druh stavby:  novostavba 

 

 Účel stavby:  objekt občanského vybavení (sportovní objekt) 

 

 Projektant :  Bc. Josef Volf, Pionýrská 368, Broumov 55001 

 

B.  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

 

B 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

B 1.0 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

B 1.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

B 1.2 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

 ploch, 

B 1.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

B 1.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

B 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

B 1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

B 1.7  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

B 1.8 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 

B 1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

 soubory, 

B 1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 

B 1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 

 

B 2 Mechanická odolnost a stabilita  

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek 

 

B 2.0 Zřícení stavby nebo její části, 

B 2.1 Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
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B 2.2 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

B 2.3 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B 3 Požární bezpečnost 

 

B 3.0 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

B 3.1 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

B 3.2 Omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

B 3.3 Umožnění evakuace osob a zvířat, 

B 3.4 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

B 4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

B 5 Bezpečnost při užívání 

B 6 Ochrana proti hluku 

 

B 7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

B 7.0 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

B 7.1 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

 

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

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

 

B 9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, 

seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

B 10 Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B 11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

B 11.0 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

B 11.1 Zásobování vodou, 

B 11.2 Zásobování energiemi, 

B 11.3 Řešení dopravy, 

B 11.4  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

B 11.5 Elektronické komunikace. 

 

B 12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

B 12.0 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

B 12.1 Popis technologie výroby, 

B 12.2 Údaje o počtu pracovníků, 

B 12.3 Údaje o spotřebě energií, 

B 12.4 Bilance surovin, materiálů a odpadů, 

B 12.5 Vodní hospodářství, 

B 12.6 Řešení technologické dopravy, 

B 12.7 Ochrana životního a pracovního prostředí 
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B.  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

 

B 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

B 1.0 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,  
 

Jedná se o novostavbu sportovního centra se sportovním zázemím. Objekt bude sloužit 

 pro sportovní potřeby veřejnosti města Broumov. Návrh objektu umožňuje rozličné 

 druhy sportovních aktivit. V objektu sportovní hala, squash, posilovna, bowling a 

 cvičební sál. 

 

Pozemek parc.č.133/1 se nachází v k. ú. Broumov, okres Náchod. V současné době je 

 pozemek nezastavěn a po demolici staré sokolovny. V katastru nemovitostí je pozemek 

 veden jako ostatní plocha. Terén pozemku je svažitý k jižní straně. 

 

Celé staveniště je na svažitém pozemku bez stávajících staveb, ale se stromy, keři a 

 inženýrských sítí a ochranných pásem. Je nutné před zahájením stavby proměřit stávající 

 staré inženýrské sítě. K pozemku těsně přilehá hlavní místní silniční komunikace (z ulice 

 Střelnická). Při výstavbě nebude využíváno jiných pozemků k zajištění staveniště, pouze 

 pozemky investora (města). Před zahájením prací bude nutné sejmutí ornice a vybudování 

 hrazení vymezující staveniště. 

 

Objekt je řešen jako jednopodlažní monolitická konstrukce s částečně utopeným jedním 

 podzemním podlažím. Jedná se o smíšený konstrukční systém. Využití jak skeletového 

 systému tak stěnového. Plus ztužující jádro objektu, které je navrženo v prostoru schodiště. 

 Z východní strany je situován hlavní vstup, z jižní strany je vstup do bowlingu a jsou zde i 

 navrženy tři únikové východy na bezpečné volné prostranství. Střecha objektu je řešena 

 dvojím způsobem. Nad halou je navržena dřevěná příhradová pultová vazníková konstrukce 

 a nad technickým zázemím a bowlingem je to jednoplášťová plochá střecha. 

 

B 1.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

     Urbanistické řešení 

 

 Jedná se o novostavbu sportovního centra, která je situována v zástavbě historické okrajové 

 části města Broumov na parcele č. 133/1 a 133/2.  Přístup na pozemek je ze severní strany i 

 jižní po místní komunikaci. Pozemek je svažitý a klesá k jihovýchodní straně. 

 Objekt je podsklepený s jedním nadzemním podlažím. V 1NP se nachází technické zázemí 

 pro sportovce včetně šaten a hygienického zařízení, galerie pro sportovní halu a komerční 

 část objektu, která je využita pro bowling. Veškeré prostory jsou řešeny jako bezbariérové 

 v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

 Novostavba je řešena náročnými metodami. Obvodový systém stěn a sloupů je řešený jako 

 ŽB konstrukce s výplňovým keramickým zdivem z tvárnic POROTHERM 30 P+D a 

 podzemní podlaží je také z ŽB stěn tl. 300/400 mm, které jsou založeny na ŽB pasech a 

 sloupy na patkách. Stropní konstrukce je navržena ve dvou variantách. Nad squashem v 1S i 

 nad bowlingem v 1NP je to křížem vyztužená monolitická železobetonová deska. Nad 

 galeriemi a nad technickým zázemím je to vetknutá deska do průvlaků a stěn.  Střešní 

 konstrukce nad technickým zázemím a komerční části bowlingu je řešena jako plochá 
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 jednoplášťová střecha a nad sportovní halou je navržena dřevěná pultová střecha, kde 

 nosnou část střechy tvoří pultové příhradové dřevěné vazníky se sklonem 10°. 

 Urbanisticky i architektonicky respektuje navržený objekt místní zástavbu.  

 Objekt bude doplněn o příslušné přípojky inženýrských sítí spolu se zpevněnými plochami 

 pro přístupovou komunikaci. Na staveništi se vyskytuje staticky nevyhovující stará 

 sokolovna, která má už povolení k demolici. Vzrostlé dřeviny jsou napadeny divotvornými 

 škůdci a též mají povolení k pokácení. 

 Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici Pivovarská a Střelnická. Ze severní strany 

 k hlavnímu vstupu a z jihozápadní strany, kde bude zachováno stávající pískovcové 

 historické schodiště. 

 Možnost stálého parkování bude zajištěna přímo u sportovního centra pro osoby s omezenou 

 schopností pohybu. Dále jsou zde umístěny tři stávající veřejná parkoviště, která postačí pro 

 kapacitu sportovní haly. Řešení rozptylových ploch v okolí objektu umožňuje plynulý a 

 bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob. 

  

B 1.2 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch,  

 

 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

 Založení objektu sportovního centra je navrženo plošné na základových pasech resp. patkách 

 ze železobetonu. Pod veškeré zděné příčky bude proveden zesílený podkladní beton na tl. 

 200 mm v šíří 500 mm s náběhy pod úhlem 45°. V místě zesílení provést dvojité vyztužení. 

 Založení této konstrukce je řešena na obvodových žb pasech, uložených v místě objektu na 

 patu základu. U obvodu konstrukce bude základ proveden do nezámrzné hloubky do 

 rostlého terénu, místně na zhutněný násyp.  Pod stacionární jeřáb bude proveden na 

 zhutněný štěrkopískový základ tvořený silničními panely.  

 

 Veškeré základové konstrukce budou provedeny v této specifikaci: 

- Beton EN 206-1 C25/30-XC2, výztuž 10 505 – základy 80 kg/m3 

- Pod veškeré armované konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 100 mm s nutným 

přesahem 100 mm 

- Pod veškeré podlahové konstrukce bude proveden armovaný podkladní beton tl. 100 mm 

(Beton c16/20, ocel C6-150x150) 

 

 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

 Nosné konstrukce 

 Tělocvična je řešena kombinací stěnového a skeletového systému. Svislé obvodové 

 konstrukce s ohledem na zapuštění objektu do úrovně stropu nad 1S nebo do úrovně terénu 

 tvořeny železobetonovými stěnami tl. 300 a 400 mm, které budou plnit funkci opěrných zdí. 

 Ostatní nosné stěny 1NP budou zděné z keramických tvárnic tl. 300 mm v kombinaci se 

 železobetonovými sloupy 400/400 mm. 

 Kotvení stěn k okolním konstrukcím (např. žb sloupy a stěny) bude řešeno pomocí 

 systémových kotev z korozivzdorné oceli. 

 

 Specifiakce materiálu: 

- Sloupy ČSN EN 206-1 C 25/30-XC1, výztuž 10 505 – 130 kg/m3 

- ŽB stěny ČSN EN 206-1 C 25/30 – XC1, výztuž 10 505 – 110 kg/m3 

- Nosné zdivo tl. 300 mm v ekvivalentu porotherm 30 P+D (247x300x238mm), P15 MPa na 

MC 5,0 Mpa 
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Nenosné konstrukce 
 Dělící příčky jsou v převážné míře provedeny z cihelných keramických tvarovek 

 v tloušťkách 80 a 140 mm zděných na MVC 2,5 MPa. 

 Ve vybraných místech budou do akusticky chráněných prostor provedeny akustické příčky 

 tl. 140 mm. Akustické zdivo bude vyzděno do maltového lože na těžký asfaltový pás. Od 

 navazující okolních konstrukcí je nutno zdivo odizolovat pomocí minerální izolace (pružné 

 spojení). 

 Zděné příčky budou v 1S založeny na novém odizolovaném podkladním betonu (PVC fólie 

 tl. 1,5 mm + 2 x geotextílie 500g/m2 shora i zespod) Napojení svislé žb konstrukce bude 

 pomocí pozinkovaných kotevních plechů připevněných pomocí hmoždinky do žb kce a 

 druhým koncem vloženým do ložné spáry nového zdiva. U stropu bude proveden pružný 

 spoj. Zdivo bude ukončeno 20 mm pod stropní deskou. Spoj bude vyplněn měkkou vložkou. 

 Stěna bude olemována ocel. Úhelníkem L50/50/5 mm přistřeleným ke konstrukci. 

 Na střeše bude provedeno po montáži vzt rozvodů (zejména svislé prostupy střechou) jejich 

 obezdění zdivem z betonových tvarovek tl. 150 mm. Zdivo bude zateplené, dále proveden 

 dřevěný rošt + bednění z impregnovaných dřevoštěpových desek tl. 20 mm. Následně bude 

 provedena hydroizolace a oplechování z TiZn pechu případně poplastovaného plechu. 

 

 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

 Vodorovné stropní konstrukce budou tvořit monolitické železobetonové desky tl. 200,150 a 

 250 mm vyztužené průvlaky. Nad vstupy do objektu bude provedena střešní žb deska tl. 

 100mm. Tato deska bude připojena k objektu pomocí nosníků s přerušeným tepelným 

 mostem (v ekvivalentu SCHOCK Isokorb). 

 Překlady v nosném zdivu nad stavebními otvory budou řešeny pomocí systémových 

 keramobetonových překladů výšky 238 mm. 

 Dveřní otvory či okenní otvory procházející žb stěnou, jsou vynášeny žb monol. Průvlakem 

 či překladem. 

 

 SCHODIŠTĚ KONSTRUKCE 

 

 Nosné konstrukce vnitřního schodiště a vnějších schodišť jsou navrženy jako 

 železobetonové. 

 

 Schodiště vnitřní 

 Schodiště je monolitické železobetonové. Zalomené železobetonové desky jsou vynášeny 

 stropní deskou a přilehlou nosnou stěnou a průvlakem. Součástí žb konstrukce jsou 

 schodišťové stupně. 

 Na betonové stupně bude provedena srovnávací stěrka + nášlapná vrstva z přírodního 

 korkového linolea. 

 

 Sjezdová rampa pro ZTP 

 Povrchově bude tato konstrukce řešena z pohledového betonu. Deska rampy bude 

 předsazena přes obvodovou stěnu a pro odtok vody bude proveden okapový noc, např. 

 proříznutím drážky ze spodní hrany přesahu desky. Pochozí a pojízdné plochy budou 

 opatřeny pískovaným protiskluzným pískovaným povrchem (součinitel smykového tření 0,5 

 u rampy 0,5+halfa). Schodišťové stupně budou povrchově řešeny obdobně, musí splňovat 

 stupeň drsnosti R11. Celá konstrukce bude opatřena transparentním hydrofobizačním 

 nátěrem. 
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 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

 

 Plochá střecha  

 Je navržena plochá nevětraná jednoplášťová střecha. Střecha bude po celém obvodu 

 lemována atikou. Spády střešních rovin budou vytvořeny pomocí systémových spádových 

 střešních klínů z desek z minerální plsti v tl. 180 – 360 mm. Desky budou bodově lepené 

 systémovým asf. lepidlem + mechanicky kotvené systémovými kotvami. Minimální sklon 

 střešních rovin bude 2%. Střešní krytina bude foliová z armované PVC fólie tl. 1,5 mm 

 s odolností proti působení UV záření v ekvivalentu Alkorplan 35177. Fólie  bude zatížena 

 kačírkem frakce 16-32mm v tloušťce 100 mm. 

 Pro řešení detailů (prostupy, kouty, rohy apod.) bude použito systémových tvarovek. Na 

 zateplené atice bude tato hydroizolace vytažena až pod oplechování atiky. Kotvení bude 

 provedeno přes extrudovaný polystyren, dřevěné laťovaní a bednění z OSB3 desek tl. 16 

 mm (spád 5%) do žb kce atiky. 

 V atikách budou z bezpečnostních důvodů opatřeny systémovými plastovými 

 bezpečnostními přepady z tvrdého plastu. 

 

 Pultová střecha 

 Je navržena jako provětrávaná dvouplášťová střecha. Spad střešní roviny je vytvořen 

 příhradovými pultovými vazníky o sklonu cca 10°. Střešní vazník je spojen s průvlaky 

 kloubově! Jsou zde uvažovaná podélná i příčná ztužidla viz příloha C1. Na vazníky budou 

 vaznice uchyceny pomocí styčníkových plechů, na které bude následně provedeno 

 celoplošné bednění z dřevoštěpových desek OSB tl. 30 mm. 

 Zateplení střechy je řešeno systémem ROCKWOOL ROCKTON. Je to systém,který řeší 

 zateplení  nad vaznicemi pomocí hřebů BMF výšky 120 mm, kde probíhá průběžně tep. idol. 

 a na držácích  jsou uchyceny vynášející pomocné krokve 120/80, kde i mezi nimi je ještě 

 izolace tl. 80  mm. Následné vrstvy viz příloha sklady konstrukcí. 

 Střecha bude po celém obvodu lemována ŽB kcí. 

 

 PODLAHY 

 

 Podlahy v 1S 

 V 1S jsou podlahy navrženy v tl. 200mm. Na podkladní beton tl. 100 mm bude provedena 

 fóliová hydroizolace proti zemní vlhkosti chráněna z obou stran geotextílií gramáže 

 500g/m2. Následně bude provedena tepelná izolace tl. 120 mm z polystyrenových desek ( 

 v ekvivalentu EPS 150 S Stabil). Následně bude položená PE fólie (ve spojích přelepená) a 

 provedena roznášecí betonová mazanina (Beton C20/25, ocel svař. Síť. 4- 150x150). Na 

 roznášecí vrstvu již bude provedena nášlapná vrstva. V místě mokrých provozů bude pod 

 nášlapnou vrstvu provedena hydroizolační stěrka. 

 

 Podlahy v 1NP 

 V 1NP jsou podlahy navrženy v tl. 100 mm. Na nosnou žb desku je provedena kročejova 

 izolace tl. 35-40 mm z polystyrenových desek (v ekvivalentu EPS 4000 T). Následně bude 

 provedena dle provozu samonivelační roznášecí vrstva buď z anhydritového potěru CA-

 C25-F5 (25MPa) nebo cementového litého potěru CT-C25-F5 (25MPa). Na tuto vrstvu bude 

 provedena nášlapná vrstva. 

 

 PODHLEDY STROPŮ 

Jsou navrženy ze SDK desek, s nosnou částí z RIGIPS CW 75 profilů. Jednotlivé výšky a 

 umístění SDK podhledů je patrné z výkresové dokumentace. Nad podhledy budou taženy 

 rozvody ZTI, VZT a ELEKTRO. 
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OBKLADY 

 

Ve všech místnostech hygienického zařízení budou keramické obklady stěn do předepsané 

 výšky dle výkresu provedení. Pod obklad bude použito vodotěsné lepidlo a v místnostech 

 s možností odstřikující vody budou veškeré podlahy i stěny před obkladem opatřeny kvalitní 

 hydroizolační nátěrovou stěrkou. 

 

 VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

Vnitřní výplně otvorů 

 

 Dveře 

 Předpokládá se materiálové provedení dřevo, včetně dřevěných obložkových 

 zárubní, případně ocelových zárubní v místech kabin WC. U dveří technického zázemí 

 bude provedení plast. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 

 mm od podlahy. Zasklení dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. Odstín a 

 přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 

 dodavatelských nabídek. 

 

 Okna  
 Předpokládají se okna s čirým zasklením tvořené dvojsklem s hliníkovým rámem. 

 Vnitřní okna budou pouze pro účely sledování sportovišť a budou bez možnosti otvírání. 

 Odstín a přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 

 dodavatelských nabídek okenních křídel. 

 

Vnější výplně otvorů 

 

Dveře 

 Vstupní dveře se předpokládají hliníkové s bezpečnostním kováním. Odstín a 

 přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 

 dodavatelských nabídek. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 

 mm od podlahy. Zaskelní dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. 

  

 Okna 
 Předpokládají se okna s čirým zasklením termoizolačním dvojsklem, hliníkovým 

 rámem a celoobvodovým kováním. Odstín bude vybrán ve spolupráci s projektantem 

 na základě předložených dodavatelských nabídek. Celkový součinitel prostupu tepla 

 okna byl stanoven Uw = 0,85 W/ m2.K (běžného okna – viz tepelně-technický posudek 

 výplní). 

 

 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

 

Veškeré zámečnické výrobky - venkovní zábradlí, zábradlí vnitřních a vnějších schodišť, 

 čistící rohože a jiné drobné výrobky budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem příp. 

 žárově zinkovány, či pochromovány. 

 

 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 

 Venkovní oplechování parapetu, ostění a nadpraží hliníkových oken je součástí dodávky 

 hliníkových výplní otvorů. Oplechování bude provedeno z hliníkového plechu 

 v komaxitovém nástřiku RAL. Šířka oplechování bude provedena u ostění na vnitřní a u 
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 parapetu na vnější líc gabionového obkladu. Oplechování je nutno vyztužit příponkami. U 

 okna v místě kontaktního zateplení bude proveden pouze parapet. 

 

 IZOLACE PROTI VODĚ 

 

 Hydroizolace spodní stavby bude provedena v klasifikaci s odolností proti zemní vlhkosti a 

 působení gravitační vody. Z tohoto důvodu je hydroizolace navržena jako jednovrstvá 

 z nevyztužené PVC fólie tl. 1,5 mm.(v ekvivalentu Alkorplan 35034). Fólie bude vždy 

 ochráněna geotextílií 500g/m2 (v ekvivalentu netkaná textilie Filtek). Veškeré prostupy přes 

 hydroizolaci budou řešeny pomocí systémového detailu dodavatele hydroizolace pro prostup 

 v podmínkách zemní vlhkosti a gravitační vody. Fólie bude vytažena na prostupující 

 konstrukci s následným ovinutím nerezovým páskem a zatmelením PU tmelem. 

 Vodorovná hydroizolace bude v 1S provedena na podkladní beton po uložení geotextílie. 

 V místě ŽB stěn a sloupů bude fólie vytažena do úrovně čisté podlahy. Hydroizolační předěl 

 žb konstrukce bude tvořen systémovým krystalizačním předělem (kombinace nátěrové 

 hmoty a tmelu) v ekvivalentu Ladax nebo Xypex. 

 Svislá hydroizolace bude provedena vně obvodové konstrukce s vytažením 300 mm nad UT. 

 Ochrana fólie bude provedena u obvodové žb stěny geotextílií s deskami XPS tl. 80 mm. 

 Následně bude provedena ochranná přizdívka z betonových tvárnic tl. 200mm, které budou 

 zároveň sloužit pro uložení gabionovéh obkladu. Ochrana fólie u obvodové nezateplené 

 stěny bude provedena geotextílií s nopovou fólií. Fólie bude vytažena nad UT a bude 

 ukončena systémovou lištou (v místě nopové fólie bude samozřejmě osazena nopová fólie). 

 Izolace podlah a stěn místností s mokrým provozem zatížených gravitační vodou budou mít 

 pod keramickou dlažbou hydroizolační pružný nátěr, kouty a prostupy budou řešeny pomocí 

 systémového těsnícího pásku s textilní mřížkou. Hydroizolační stěrka bude vytažena na 

 přilehlé stěny do výše 200 mm nad čistou podlahu. U sprchových koutů bude vytažena na 

 přilehlé stěny do výše 200 mm nad čistou podlahu. U sprchových koutů bude tato 

 hydroizolace vytažena do výše 2 m od podlahy. V místě styku zařizovacích předmětů 

 s obkladem stěny bude spára vodotěsně vytmelena silikonovým sanitárním tmelem. 

 

 IZOLACE TEPELNÉ 

 

 Podlahy 

 Jsou navrženy u nepodsklepených podlah ve vytápěných místnostech. Budou provedeny 

 z desek z expandovaného polystyrenu EPS-150-S Stabil v tloušťkách dle tabulky konstrukcí 

 viz složka C2. 

 

 Střechy 

 Na střeše bude použito tepelně izolačních systémových spádových desek z tuhé minerální 

 plsti od ROCKWOOL. Tyto tepelně izolační desky budou k podkladu bodově lepeny 

 bitumenovým  lepidlem a mechanicky kotveny systémovými kotvami. Dimenze tepelných 

 izolací budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2. Atiky a sokly na střeše budou 

 izolovány XPS tl. 100 mm. 

 

 Stěny 

 Obvodový plášť u gabionového zdiva bude zateplen deskami XPS (v ekvivalentu Styrodur 

 3035 S) tl. 150 mm (přesazené desky 100+50mm). Z požárního důvodu bude kolem 

 venkovních výplní provedena izolace z nehořlavých desek. Z toho důvodu je navržena  

 tepelná izolace z minerálních izolačních desek tl. 140 mm v šířce 390 mm (v ekvivalentu 

 ytong multipl 600x390/140). Desky budou chráněny hydroizolační cementovou maltou 

 s atestem nehořlavosti. Hydroizolační stěrka bude vyztužena systémovými ztužujícími 
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 páskami. V úrovni do 0,3 nad UT  bude provedena stěrka i pod nehořlavými deskami 

 s přesahem min. 150 mm. Na tento  přesah bude  napojena svislá hydroizolační fólie. 

 U kontaktního zateplovacího systému budou použity systémové desky z minerální plsti 

 s podélnou orientací vláken (v ekvivalentu ORSIL TF3). V soklové části (150 mm) bude 

 jako  tepelný izolant použit extrudovaný polystyren tl.  120 mm s vrchní vrstvou 

 z plastbetonu. 

  

  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

 

 V situaci jsou zakresleny trasy stávajících inženýrských sítí. Trasy navržených přípojek jsou 

 zřejmé ze situace. Všechny přípojky budou provedeny z ulice U Horní brány a Střelnická. 

 

Vodovod  

Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou z veřejného řadu 

 situovaného v ulici U Horní brány. Na řád bude napojena přípojka, která bude přivedena do 

 vodoměrné šachty situované při východní hranici pozemku (viz situace). Odtud povede do 

 objektu, do technické místnosti. Zde bude zajištěn i ohřev TUV a odtud bude proveden 

 rozvod studené a teplé vody k místům spotřeby. 

 

Kanalizace  

 Objekt bude odkanalizován novou kanalizační přípojkou do stávajícího kanalizační řadu 

 v ulici U Horní brány a Střelnická. Napojení na stoku se provede pomocí šikmé odbočky 

 45°. 

 Kanalizace je řešena jako oddílná. Hlavní vstupní šachta je umístěna při východní hranici 

 pozemku cca 1,5m od hranice. 

 

Elektroinstalace 

Objekt bude napojen na stávající rozvod NN elektrické energie. 

 

Sdělovací kabely 

Přípojka bude provedena z ulice U Horní brány. 

 

Vzduchotechnika 

 Vnitřní klima na bowlingu, squashi a sportovních provozech je upravováno 

 vzduchotechnickými rozvody. Jedná se o vzduchotechnické jednotky s přívodem i odvodem 

 vzduchu se zpětným získáváním tepla. Přívod vzduchu bude řešen na západní fasádě, odvod 

 vzduchu bude nad střechu. 

Prostory hygienického, sociálního zázemí a šatny (v objektu jsou situovány nad sebou) 

 budou větrány podtlakově s odtahem vzduchu odvodním ventilátorem nad střechu objektu. 

 Přívod vzduchu bude zajištěn infiltrací. 

 

Vytápění 

Objekt bude vytápěn plynovými kotli. Vytápění je navrženo jako ústřední. Zdrojem tepla 

 pro vytápění a ohřev vzduchotechniky budou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou 

 spalovací komorou pro palivo. 

 

 

B 1.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  

 Napojení na dopravní infrastrukturu 
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 Místní komunikace areálu je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici U Horní 

 brány a Střelnická. V jižní části areálu a je navržena pojízdná komunikace v šířce 6m jako 

 dvousměrná určená pro osoby s omezenou schopností pohybu na parkovací místa přímo u 

 sportovního centra. 

  V projektu se počítá se stojany na kola celkem pro 30 kol. Na plochu parkoviště plynule 

 navazuje zpevněná plocha chodníku vedoucí k jednotlivým vstupům do objektu. 

 

 Napojení na technickou infrastrukturu 

 

 STÁVAJÍCÍ ROZVODY 

 Stávající sítě vedou ulicí Střelnická a U Horní brány. 

 Kanalizace - je řešena jako oddílná.  

 Vodovod – městský vodovod. 

 Elektro NN 

 Sdělovací kabely 

 

 PŘÍPOJKY 

 Všechny přípojky budou provedeny z ulice U Horní brány a Střelnická viz situace C1 

 Splašková kanalizace – přípojka bude provedena na stávající kanalizaci. 

Dešťová kanalizace – přípojka bude provedena na stávající kanalizaci přes retenční nádrž 

 Vodovod – přípojka bude provedena na stávající městský vodovod. 

 Elektro NN - přípojka bude provedena na stávající vedení NN. 

 Sdělovací kabely - přípojka bude provedena na stávající vedení sdělovacích kabelů. 

 

B 1.4  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

 3x kolmé stání pro invalidy (3,5 x 5,3 m) 

 

B 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

  

Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter negativní vliv na životní prostředí 

 v okolí stavby.  

Výstavbou  nedojde  ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních 

 objektů) a životního prostředí v okolí stavby. 

Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku. Hlučné 

 mechanizmy budou používány výhradně v době mimo noční klid tj. od 6:00 – 22:00. 

 Likvidace odpadů z objektu při jeho užívání je odvozem popelnic nebo kontejnerů 

 umístěných za plotem na vlastním pozemku. 

 

B 1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Objekt je přístupný bezbariérově. Návrh je proveden dle vyhlášky č. 369/2001Sb. Povrch 

 chodníků bude rovný a upraven proti skluzu. Výškové rozdíly na veřejných pěších 

 komunikacích nebudou vyšší než 20 mm. 

Vstupy jsou navrženy průjezdné v šíři 900 mm s mezním výškovým rozdílem 20mm. 

 V objektu je navržena vertikální a šikmá zdvihací plošina, která umožňuje pohyb mezi 

 jednotlivými podlažími. 

V objektu je řešeno hygienické zázemí k jednotlivým provozům pro osoby s omezenou 

 schopností pohybu a orientace. V projektu jsou řešena parkovací stání pro vozidla zdravotně 

 postižené osoby. Šířka stání pro vozidla ZTP je 3,5 m. 
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B 1.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

 Na dotčeném území byl proveden hydrogeologický průzkum na základě studia geologických 

 map 

 PODKLADY: 

 - Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, list Broumov 

 - Geologická mapa ČR, M 1: 50 000, list 13-24 Broumov 

 

 PŘEHLED GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ: 

 Předpokládaný podklad v zájmovém území tvoří horniny třídy – conická zastoupení zde 

 slínové a vápenitými jílovci. Kvalitní sedimenty, které nasedají na předchozí horniny tvoří 

 vrstva zvodněných písčitých štěrků ulehlých. 

 Svrchní vrstva pak tvoří fluidální hlinitopísčité sedimenty. 

 Podzemní voda je vázaná na propustné písčité štěrky. Je mírně napjatá. 

 

 PŘEDPOKLÁDANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL: 

 0 – 0,5 m navážka hlinitokamenitá ulehlá   G4GCY 4 

0,5 – 5,0 m písčitá hlína šedohnědá, tuhá až pevná F3 MS  2 

5,0 – 11,0 m písčitý štěrk šedý, opracovaný  G2GP  3 

  P5 – 12 cm, zvodnělý, ulehlý 

11,0 m  vápenitý jílovec šedohnědý    R4  4 

Podzemní voda namáčená v hloubce 6,0 m, ustálená v hloubce 5,5m. 

  

B 1.8 údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

 Údaje o vytyčení stavby jsou patrné z koordinační situace .  

 0,000 objektu (podlaha 1NP)  =  406,150 m n. m. B.p.v. 

 

B 1.9 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

SO – STAVEBNÍ OBJEKTY 

KO – KOMUNIKACE 

TI – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

SÚ – SADOVÉ ÚPRAVY 

   

 SO 01 objekt sportovního centra 

 Nový objekt je určen pro různá sportovní využití. Od volejbalu, tenisu, sálové kopané až 

 po basketbal.   

 KO 02 zpevněné plochy – betonová zámková dlažba, žulové nádvoří + parkovací staní 

 pro invalidy či tělesně postižené osoby, chodníky)  

 Objekt je napojen hned ze dvou stran na silniční komunikaci, která spojuje jižní část města 

 se severní. Objekt bude přímo napojen na tuto komunikaci. Nové parkoviště, které bude 

 zřízeno  

 hned u objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu u jižní fasády. Vjezd na 

 parkoviště bude z ulice U Horní brány.  Parkoviště je navrženo pro 3 stání osobních vozů 

 pro invalidy. Zpevněné plochy chodníků budou tvořeny zámkovou dlažbou do 

 odpovídajícího stabilizovaného podkladního lože. Všechny zpevněné ploch budou ve 
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 spádu a odvodněny. Okapový chodník ze zámkové dlažby je vyspárován ve sklonu 3% 

 směrem od objektu a plynule navazuje na zpevněnou plochu chodníků u objektu. 

  

 KO 03 zpevněné plochy – betonová dlažba velkoformátová (okapový chodník) 

 Okapový chodník je částečně tvořen velkoformátovou betonovou dlažbou do 

 odpovídajícího lože a je vyspárován ve směru 3% od objektu. 

 

 KO 04 zpevněné plochy – betonová zatravňovaní dlažba 

 Plochy sloužící pro pěší komunikaci kolem objektu jsou zpevněny betonovou 

 zatravňovaní dlažbou. 

 

 TI 01 přípojka kabelového vedení NN 

 Přípojka bude provedena ze stávajícího kabelového vedení NN. 

 

 TI 02 vodovodní přípojka 

 Přípojka bude vedena ze stávajícího vodovodního řadu v ulici Masarykova a bude 

 napojena ve východní části objektu. 

 

 TI 03 plynovodní přípojka 

 V ulici Masarykova  vede STL řad, ze kterého bude napojena nová přípojka plynovodu. 

 Přípojka bude napojena z východní části objektu. 

 

 TI 04 kanalizační přípojka 

 Splaškové vody budou odvodněny do stávající kanalizace v ulici Pivovarská jižně od 

 objektu a odvedena do místní čističky odpadních vod. 

 

 

 

 TI 05 dešťová přípojka 

 Dešťové vody budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace v ulici Pivovarská jižně 

 od objektu a odvedena do místní čističky odpadních vod či do retenční nádrže, která je 

 navržena hned vedle objektu z důvodu pozdržení vody při období silných dešťových 

 srážek a získávání užitkové vody pro údržbu okolní zeleně. 

 

 SÚ 01 sadové úpravy – travnatá plocha 

 V okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen nový trávník. V projektu se počítá 

 i s malou výsadbou nových stromů a keřů převážně v podobě živých plotů.  

 

 

B 1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

 provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

 Výstavbou  nedojde  ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních 

 objektů) a životního prostředí v okolí stavby. Příjezdové komunikace budou průběžně 

 čištěny. 

 Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu 

 podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

 Část sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveniště a použita na terénní úpravy, ostatní 

 zemina bude odvezena na příslušnou skládku. 

 Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do oddílné městské kanalizace. 

 Odpad vzniklý při stavbě bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem. 
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 Při provozu stavby se nepředpokládá s výraznou produkcí odpadu. Vzniklý odpad bude 

 ukládán do příslušných nádob a dále likvidován specializovanou firmou v souladu se 

 zákonem. 

  

 Obyvatelstvo 

 Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 

 faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá přeprava 

 stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době. 

  

 Hluk 

 Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení hladiny hluku. Hlučné mechanizmy budou 

 používány výhradně v době mimo noční klid tj. od 6:00 – 22:00. 

 

 Ovzduší 

 Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší, ani automobilovou 

 dopravou v okolí záměru. Proto po uvedení záměru do provozu nebude docházet k 

 překračování povolených imisních limitů znečišťujících látek. 

 Není ani předpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude stavbou 

 ovlivněno. 

 

 Voda 

 Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace v ulici U Horní brány a Střelnická. 

 Znečištění těchto odpadních vod bude v rámci limitů kanalizačního řádu. 

 Neznečištěná dešťová voda ze střech objektů bude svedena do dešťové kanalizace. Voda 

 stékající po zpevněných plochách bude odvedena do dešťové kanalizace přes lapač lehkých 

 látek. S ohledem na návrh stavby nejsou předpokládány žádné významné změny 

 hydrologických a hydrogeologických charakteristik během prováděné výstavby ani 

 následným provozem záměru. 

  

 Půda 

 Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, dojde k vynětí ze 

 zemědělského půdního fondu. Z hlediska záboru půdy nelze vliv označit jako negativní. 

  

 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 V prostoru se nenachází žádný surovinový zdroj, nebo jiný zdroj přírodního bohatství. 

 Změny hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. 

 

 Flóra, fauna, ekosystémy 

 V území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území dle zák. 14/1992 Sb. ani žádný 

 významný krajinný prvek registrovaný orgánem státní správy. 

 V území není zachován přirozený stav vegetace a to ani v širším zájmovém okolí. 

 V současnosti většinu plochy tvoří běžný parkový trávník se základními travními druhy. 

 Územní systém ekologické stability (ÚSES) nepředepisuje žádná zvláštní opatření. 

 Dle typologie krajiny se jedná o krajinu plně antropogenizovanou (obytná zástavba, výroba).  

 

 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 Dotčená lokalita není územím s archeologickými nálezy, proto nelze předpokládat, že v 

 rámci zemních prací může dojít k archeologickým nálezům. 
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B 1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části  

 

 Výstavba bude prováděna dodavatelsky za dohledu stavebního dozoru dodavatele za 

 předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů o 

 ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci 

 vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení, o práci ve výškách (nařízení vlády č. 

 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb).  

 Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. 

 Všechny práce budou prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 

 odpovídajících materiálů. Patřičné zkoušky a atesty zabudovaných materiálů předá 

 dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.  

 Stavební činnost bude organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 

 ostatních osob.  

 Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 

 vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani 

 těchto vedení. 

 Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob 

 a výkopy zabezpečeny zábranami,  příp. osvětleny.  

 

 

B 2.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Viz. Příloha C4 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 

 

B 3.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter negativní vliv na životní prostředí 

 v okolí stavby. 

 Výstavbou nedoje ke zhoršení hygienických podmínek, zastínění sousedních objektů ani ke 

 zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 

 Novostavba sportovního centra je navržena s dobrým standardem hygienického zařízení. 

 Vnitřní klima ve sportovních částech a relaxačním centru je upravováno 

 vzduchotechnickými rozvody. 

 Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do jednotné městské kanalizace. 

 Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

 dalších zákonů, katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany vod. 

 Odpad vzniklý při stavbě bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem. 

 Při provozu stavby se nepředpokládá s výraznou produkcí odpadu. Vzniklý odpad bude 

 ukládán do příslušných nádob a dále likvidován specializovanou firmou v souladu se 

 zákonem. 

 

B 4.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich 

 uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 

 Bezpečnost při užívání objektu bude stanovena provozním řádem objektu. Vlastník objektu 

 bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. 

 Jedná se hlavně o elektroinstalaci, hydranty, zdvihací plošiny, ale i pravidelné kontroly 

 dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní zprávu. 

 Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické 

 stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana 
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 tepelně-technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání 

 do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a střešních krytin, ochrana 

 požárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a 

 ochrana tepelných konstrukcí a izolací apod.) 

 Hlavní komunikace umožňují přepravu předmětů o rozměrech 1950x1950x800mm. 

 Zábradlí a madla budou ve výšce 1,0mm a 1,2 m a musí být dále provedeno v souladu s 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší něž 120 mm a vodorovné 

 mezery max. 180 mm. 

 Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN. Všechny 

 konstrukce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 

 odpovídajících materiálů, budou dodrženy všechny příslušné platné ČSN. 

 

B 5.  OCHRANA PROTI HLUKU 

 

 Na stavební konstrukce sportovního centra nejsou kladeny požadavky z hlediska ČSN 73 

 0532 

 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

 výrobků  

 Požadavky. Je zde kladen požadavek nařízením vlády – není předmětem řešení diplomové 

 práce. 

 Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 

 vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 

 

B 6.  ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

 

 Viz. Příloha C3: textová část – tepelně technické posudky 

 

B 7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU  

 SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

 Stavba je řešena pro bezbariérové užívání a respektuje všechny aspekty vyhlášky 

 Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je zde respektován i požadavek na zvětšení 

 dveřních 

 průjezdných šířek pro sportovní invalidní vozíky – konzultace s dodavatelem sportovních 

 invalidních vozíků firmou Sivak. 

 

B 8.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 Agresivní spodní vody 

 Navrhovaná stavba není situována na pozemku s výskytem agresivních podzemních vod, 

 proto nejsou navržena žádná opatření. 

 

 Povodně  

 Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo nepřímé 

 záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 

 

 Sesuvy půdy  

 Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy. 

 

 Poddolování 
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 Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost ani se zde nevyskytuje 

 území poddolované z dřívější utlumené důlní činnosti. 

 

 Seismicita 

 Stavba se nevyskytuje v oblasti se seizmickými účinky. 

 

 Radon 

 Dle provedeného průzkumu na základě studia mapy výskytu radonu v podloží je pozemek je 

 s nízkým radonovým rizikem. Funkci izolace proti radonu bude plnit hydroizolační 

 souvrství spodní stavby. 

 

 Ochranná a bezpečnostní pásma 

 Vzhledem k charakteru a provoznímu záměru stavby nebude po její realizaci nutno 

 stanovovat ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

B 9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Podmínky nebyly stanoveny – neuvažuje se. 

 

Závěr textové části 

Autor projektu si v souladu se zákonem vyhrazuje autorská práva na zpracovanou projektovou 

dokumentaci vč. Textové i grafické části. Změny této dokumentace a její případné doplnění jsou 

možné pouze se souhlasem autora. Textová část je autorizována zpracovatelem v rozsahu počtu 

stran uvedených v zápatí tohoto listu 

 

 

V Brně dne 16. 1. 2014 

 

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Josef Volf  
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Seznam použitých zdrojů: 

 

ČSN, EN: 

 

[1] ČSN 01 3111 Technické výkresy - Skládání výkresů 

[2] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů pozemní části 

[3] ČSN 01 3130 Technické výkresy - Kótování - základní ustanovení 

[4] ČSN 73 3050 Zemní práce - Všeobecné ustanovení – Pojmenování 

[5] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

[6] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

[7] ČSN 731901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

[8] ČSN EN 1969 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů 

[9] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

[10] ČSN 73 0540/2011 - 1,2,3,4 Tepelná ochrana budov 

[11] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

[12] ČSN 73 0802/2009 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

[13] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a Ubytování 

[14] ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

[15] ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

[16] ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

[17] ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 

[18] ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

[19] ČSN ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

[20] ČSN EN 206-1 Beton 

 

Právní předpisy: 

 

[21] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

[22] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb a další 

[23] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

[24] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – Příloha č. 2: Rozsah a obsah projektové 

dokumentace pro provádění stavby 

 

Odborné publikace: 

[25] Ing. Jaroslava Babánková, Izolace spodní stavby, březen 2009 

[26] Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda - Ploché STŘECHY – Praktický průvodce  

[27] Kutnar, Hydroizolace spodních staveb, 2009 

 

Literatura: 

 

[28] Skripta zpřístupněná studentům v intranetu na stránkách www.fce.vutbr.cz 

[29] Skripta Pozemní stavitelství BH05, BH 03, BH52 
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[31] Požární bezpečnost staveb BH11 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

K. Ú.  Katastrální úřad 

P. Č.  Parcelní číslo 

UT  Upravený terén 

PT  Původní terén 

KCE  Konstrukce 

PB   Prostý beton 

ŽB  Železobeton 

HI  Hydroizolace 

TI  Tepelná izolace  

1NP  První nadzemní podlaží 

1S  Suterénní podlaží 

XPS  Extrudovaný polystyren 

EPS  Pěnový polystyren 

Š   Šachta 

PÚ  Požární úsek 

MÚ  Městský úřad 

Bpv Výškový systém „Balt po vyrovnání“ 

SDK  Sádro-karton 

BZK  Betonové a zděné konstrukce 

TZB  Technické zařízení budov 

VZT  Vzduchotechnika 

RŠ  Revizní šachta 

PB  Pevný bod 

 

Seznam příloh: 

 

[1] B, Přípravné a studijní práce 

[2] C1, Projektová dokumentace 

[3] C2, Přílohy výkresové části 

[4] C3, Tepelně technické posouzení 

[5] C4, Požárně bezpečnostní řešení 

[6] C5, Typologické zásady návrhu 

[7] C6, Výpočet dřevěného příhradového vazníku 

 

 

 

 

 

 


