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Abstrakt 

Tématem mé práce byl návrh zázemí pro sportovní centrum v Brně Králově Poli. Pozemek se 

nachází poblíž stávajícího sportovního areálu na ulici Vodova.  

Součástí navrženého centra jsou 4 objekty. Hlavní budovou je objekt se zázemím pro stávající 

venkovní kluziště. Zde se nacházejí šatny pro návštěvníky a kanceláře pro vedení centra. V 

dalším z objektů se nachází kavárna, obchody a zázemí pro fotbalový stadion. Každý z 

objektů je přístupný pro vozíčkáře. Všechny objekty mají dvě nadzemní podlaží. 

Objekty jsou v úrovni 2.NP propojeny lávkou. Ta slouží nejen pro bezbariérový přístup do 

všech objektů, ale i pro sledování dění na ledě.  

Objekty jsou navrženy jako ocelový skelet z profilů HEB. Hmotové a tvarové řešení vychází z 

několika stejných kvádrů, které jsou u každého z objektů různě seskládány. Lávka je navržena 

z ocelových sloupů. 

Fasády všech objektů jsou navrženy z modřínového dřeva. 

  

Klíčová slova 

Sportovní centrum, Královo Pole, zázemí pro stávající kluziště, kluziště, kavárna, lávka, 

bezbariérový přístup, ocelová rámová konstrukce, modřínová fasáda  

  

  

  

Abstract 

The theme of my project was design of facilities for Sport centre in Brno, Královo Pole. The 

plot is situated near the existing sport complex on the Vodova street. 

Part of the designed centre are 4 objects. The main building is the object with facilities for 

existing outdoor ice rink. There are changing rooms for visitors and offices for management 

of the centre. In another building there are cafe, shops and the facilities for the football 

stadium. Each object is accessible for wheelchair users. All objects are two-storey. 

Objects are connected by footbridge at the level of the 2nd floor. The footbridge is not only 

for wheelchair access to all buildings, but also like view point of the ice rink.  

The objects are designed as a frame construction made from steel profiles HEB. The shape of 

the building creates several equal blocks, which are differently assembled at each object. The 

footbridge is made from steel columns. 

The facades of all buildings are covered with larch wood. 

  

Keywords 

Sport centre, Královo Pole, facilities for existing ice rink, ice rink, cafe, footbridge, 

wheelchair access, steel frame construction, larch facade  
 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Lenka Kostíková Sportovní centrum Královo Pole. Brno, 2014. 67 s., 21 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce 

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 7.2.2014  

  

  

  

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

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Lenka Kostíková  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Poděkování: 
  

Chtěla bych poděkovat oběma vedoucím mé bakalářské práce, doc. Ing. arch. A. Odvárkovi, 

Ph.D. za cenné rady a pomoc při zpracování architektonické studie a doc. Ing. L. Štěpánkovi, 

CSc. Za pomoc se stavebně konstrukční částí. 

Děkuji svým rodičům za podporu při studiu. 

  

  

  

  

  

  



Obsah: 

  
a) Titulní list 

b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) Prohlášení autora o původnosti práce 

f) Poděkování 

g) Obsah 

h) Úvod 

i) Vlastní text práce – Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

j) Závěr 

k) Seznam použitých zdrojů 

l) Seznam použitých zkratek a symbolů 

m) Seznam příloh 

n) Popisný soubor VŠKP 

o) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy 



Úvod: 

  
Tématem mé bakalářské práce je návrh zázemí pro Sportovní centrum v Králově Poli v Brně. 

V okolí stavby se nachází stávající sportovní haly na ulici Vodova, fotbalový stadion a 

kluziště. Cílem mé práce bylo navrhnout vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky kluziště 

a správu areálu. Součástí navrhovaného sportoviště je i kavárna, která má sloužit 

návštěvníkům nejen k odpočinku, ale i k příjemnému výhledu na kluziště. V dalších objektech 

jsou umístěny obchody a zázemí pro vstup na fotbalový stadion. 

Všechny budovy jsou propojeny lávkou, která je spojuje na úrovni 2.NP. Lávka zároveň 

zajišťuje bezbariérový přístup do všech objektů. 

 



 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
(dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 4) 

Průvodní zpráva je vytvořena pro objekt A – Kavárna a příslušnou část pochozí terasy. Ostatní objekty 

Sportovního centra budou řešeny v dílčích průvodních zprávách. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby:     Sportovní centrum Královo Pole – Kavárna 

Místo stavby:     Brno, Královo Pole 

Obec a k.ú.:     Brno (okres Brno-město) 

Kraj:      Jihomoravský 

Parcelní číslo:     2394/13, 2394/5 

 

Datum:      7.2.2014 

Dodavatel:      bude určen výběrovým řízením 

Druh stavby:       novostavba  

Účel stavby:       zázemí sportoviště 

Předpokládaná doba výstavby:    36 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení stavby:   bude součástí výběrového řízení  

na zhotovitele stavby 

Účel dokumentace:      stavební řízení 

 



A.1  Identifikační údaje 

A. 1. 1  Údaje o stavbě 

a) název stavby:     Sportovní centrum Královo Pole,  

b) místo stavby: Královo Pole (Brno), ul. Vodova,  

Obec a k.ú. Brno (okres Brno-město) 

Kraj:  Jihomoravský 

Parcelní číslo:     2394/13, 2394/5 

c) předmět dokumentace:    
 

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi :    

 

A. 1. 3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace:  

Vypracoval:     Kostíková Lenka 

Vedoucí práce:     doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.  

Konzultant:     doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito: 

Architektonická studie 

ČSN, vyhlášky a jiná legislativa 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Pozemek se nachází v Brně Králově Poli na ulici Vodova. Z této ulice je umožněn přístup na pozemek 

a bude z ní i přístup na staveniště. Území je vybaveno inženýrskými sítěmi. 

Pozemek je od ulice Vodova rovinný, před stávajícím kluzištěm se svažuje. Převýšení je 0,7m.  

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako zvláštní plocha pro rekreaci. Na okolních 

parcelách se nachází vybavení stávajícího sportovního areálu – Sportovní hala na ulici Vodova, 

kluziště, Městský fotbalový stadion. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Na pozemku se nachází kluziště, pro které je navrhováno zázemí. Zbývající část pozemku je 

nevyužita. Pozemek je zatravněný, místy se nachází několik keřů. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani zóně. Pozemek není součástí záplavového území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

V území jsou dobré odtokové poměry. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 



Zájmová lokalita spadá do Územně plánovací dokumentace města Brna. Dle platného územního plánu 

je pozemek určen jako zvláštní plocha pro rekreaci 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Zájmové pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační plocha a jiná 

plocha. Využití území pro zázemí sportoviště je na dané parcele možné. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pro pozemek nejsou žádné podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Umístěním ani prováděním stavby nejsou dotčeny žádné pozemky ani stavby. 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu kavárny, která je součástí nově navrženého Sportovního centra. 

b) účel užívání stavby 

Novostavba svým využití spadá do občanské vybavenosti s charakterem kavárenského zařízení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Není řešeno, stavba není kulturní památkou. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena s ohledem na Vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále je dodržena norma ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy, ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů) 

Technická řešení stavby jsou navržena v souladu s požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu. Zároveň jsou splněny požadavky na mechanickou odolnost, 



stabilitu, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, úsporu energie, požární 

bezpečnost. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Je nutné vyžádat souhlas a právo na provedení přípojky na pozemku ve vlastnictví města Brna. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

zastavěná plocha: 395m² 

obestavěný prostor: 2915m³ 

užitná plocha:  513m² 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Objekt kavárny je řešen v rámci nové výstavby Sportovního centra Královo Pole. Samotný objekt není 

vázán na předchozí výstavbu. Příslušná lávka, pro propojení všech objektů bude moci být zhotovena 

současně s objektem. Součástí lávky je i rampa, která bude moci být zhotovena až po dostavění 

objektu B – Šatna a zázemí sportoviště. 

k) orientační náklady stavby 

Propočet není v této fázi řešen. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 
Navrhované sportoviště je tvořeno čtyřmi objekty, které jsou navzájem propojeny lávkou. Pro každý 

objekt je zpracována samostatná projektová dokumentace. Pro přípojky bude vyhotovena další 

projektová dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: únor 2014      Vypracovala: Lenka Kostíková 



 

 

 

 

  

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
(dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 4) 

Souhrnná technická zpráva je vytvořena pro objekt A – Kavárna a příslušnou část pochozí terasy. 

Ostatní objekty Sportovního centra budou řešeny v dílčích technických zprávách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby:     Sportovní centrum Královo Pole – Kavárna 

Místo stavby:     Brno, Královo Pole 

Obec a k.ú.:     Brno (okres Brno-město) 

Kraj:      Jihomoravský 

Parcelní číslo:     2394/13, 2394/5 



B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek p.č. 2394/13 se nachází v Brně na ulici Vodova. Spadá pod katastrální území 

Královo Pole (okres Brno-střed). Z této ulice je přístup na staveniště. Území je vybaveno 

inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Inženýrské sítě jsou napojeny z ulice Vodova. 

Pozemek je od ulice Vodova rovinný, před stávajícím kluzištěm se svažuje. Převýšení je 0,7m.  

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako zvláštní plocha pro rekreaci. Na okolních 

parcelách se nachází vybavení stávajícího sportovního areálu – Sportovní hala na ulici Vodova, 

kluziště, Městský fotbalový stadion. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Bude nutné provést podrobný hydrogeologický a radonový průzkum. Po udělení územního rozhodnutí 

bude pozemek znovu zaměřen autorizovaným geodetem. Referenční výškový bod 0,000=259,450 

m.n.m B.p.v. bude na stavbě označen a chráněn proti poškození. 

 V této části projektu není více řešeno. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo silového vedení nízkého napětí. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Objekt nebude stínit okolním stavbám. Odtokové 

poměry v území nebudou narušeny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na parcele se nachází několik stromů menšího vzrůstu (5-10m). Před započetím stavby bude nutné 

provést jejich odstranění. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Staveniště není součástí zemědělského fondu, ani neleží na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu je možné z ulice Vodova. Napojení na inženýrské sítě bude 

tamtéž. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Objekt kavárny je řešen v rámci nové výstavby Sportovního centra Královo Pole. Samotný objekt není 

vázán na předchozí výstavbu. Příslušná lávka, pro propojení všech objektů bude moci být zhotovena 



současně s objektem. Součástí lávky je i rampa, která bude moci být zhotovena až po dostavění 

objektu B – Šatna a zázemí sportoviště. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je navržen jako součást areálu Sportovního centra Královo Pole. Součástí návrhu jsou 4 

objekty navzájem propojené pochozími terasami. V řešeném objektu A je navržena kavárna se 

zázemím. Provoz je navržen pro cca 100 lidí.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle platného územního plánu je pozemek určen jako zvláštní plocha pro rekreaci. Hlavním cílem 

návrhu bylo vytvoření zázemí pro stávající plochu kluziště a podpoření stávajícího sportovního areálu, 

který se na ulici Vodova již nachází. Řešení počítá s příjezdem k řešenému objektu z ulice Vodova. 

K ostatním objektům bude příjezd přes stávající areálovou komunikaci napojenou na ulici Vodova. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Hmotové a tvarové řešení vychází z několika stejných kvádrů, které jsou u každého z objektu různě 

seskládány. Samotný objekt Kavárny je pojat jako prostý kvádr. Výrazným horizontálním prvkem pak 

je pochozí terasa, propojující všechny objekty v úrovni 2.NP.  

Stavba je navržena jako ocelový skelet z profilů HEB. Obvodový plášť je z vnější strany tvořen 

dřevěným fasádním obkladem z nehoblovaného modřínového dřeva.  

Terasa je navržena z ocelových trubek, pochozí vrstva je z dřevěných terasových palubek.  

Všechny objekty mají stejné materiálové řešení a stejný konstrukční systém. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do objektu je řešen z ulice Vodova. Vstup je v přímé návaznosti na hlavní prostor 

kavárny. V tomto prostoru se nachází schodiště, propojující obě podlaží kavárny. V obou podlažích je 

umístěno WC pro muže, WC pro ženy a WC pro imobilní. 2.NP je přístupné i pomocí proskleného 

výtahu. Hlavní prostor kavárny je přímo napojen na zázemí personálu a kavárny. Zde je umístěno 

pomocné schodiště pro personál, které je napojeno na zázemí kavárny ve 2.NP. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý areál je řešen bezbariérově. Hlavní vstup do objektu i vstup pro personál má sklon rampy 2%, 

čímž je dodržen maximální sklon ramp na únikových cestách. U všech vstupů je navržen práh max. 

20mm. Bezbariérový přístup do 2.NP podlaží je zajištěn výtahem umístěným v prostoru kavárny.  

Bezbariérově je řešen i vstup na terasu a propojení všech objektů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude i provedena tak, aby při jejím užívání nevzniklo nebezpečí úrazu nebo 

poškození. Během užívání stavby budou dodrženy všechny legislativní předpisy týkající se ochrany 

zdraví (zákon č.258/2009 Sb., o ochraně veřejného zdraví) 

 



B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 

Stavba sportovního centra je tvořena 4 samostatnými objekty a propojujícími terasami. 

Světlé výšky jsou v jednotlivých částech objektu přizpůsobeny danému účelu místnosti. Konstrukční 

výška je v 1.NP 3550mm, ve 2.NP 3500mm. Světlá výška je v některých místnostech snížena 

podhledy, viditelnými průvlaky a vedením instalací na 2960mm. V místnostech hygienického zázemí 

je světlá výška snížena na 2500mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy: 

Před započetím stavby bude sejmuta ornice v tl. 150mm. Část sejmuté ornice bude odvezena, zbylá 

část bude skladována na staveništi a po skončení stavby bude použita na úpravy terénu. 

Vykopaná zemina ze stavební jámy bude odvezena na skládku, ponechá se jen nezbytné množství 

zeminy na potřebnou úpravu terénu. 

Objekt bude založen na základové desce podepřené základovými pasy a patkami z betonu C20/25. 

Výztuž bude z oceli 10 505 (R). Pod příčkami bude základová deska vyztužena kari sítí 150x150mm. 

Základové patky jsou dvoustupňové se zešikmením. Rozměr patek je 1300x1300mm. Základový pas 

je navržen šířky 400mm. 

Základová patka pod sloupy terasy je jednostupňová, rozměr je 800x800mm. 

Svislé konstrukce: 

Nosná konstrukce objektu je tvořena ocelovými sloupy HEB 200. Nosná stěna pro kotvení pomocného 

schodiště a uložení stropu je z tvárnic YTONG tl. 300mm. Nosná konstrukce výtahu je z ocelových 

profilů. 

Nosná konstrukce terasy je tvořena ocelovými sloupy průměru 160mm. 

Obvodový plášť je navržen jako provětrávaná fasáda. Je tvořen tenkostěnným ocelovým 

pozinkovaným roštem, ve kterém je uložena tepelná izolace Isover Uni. Z vnitřní strany je rošt 

opláštěn sádrokartonovou deskou Knauf. Na vnější straně jsou k roštu přidělány 2 OSB desky, přes 

které je natažena difúzní fólie. Na ni jsou přidělány latě a následně dřevěný fasádní obklad 

z modřínového nehoblovaného dřeva. 

Vnitřní příčky jsou řešeny jako sádrokartonové příčky Knauf v příslušných tloušťkách. Kolem 

instalačních šachet bude použita speciální instalační stěna Knauf W629. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy jsou navrženy ze stropních panelů SPIROLL tl. 200mm. V místě prostupu výtahové šachty a 

instalační šachty je navržena ŽB deska tl. 200mm. Průvlaky jsou navrženy z ocelových profilů HEB 

240. 

U terasy je navržena ŽB deska tl. 150mm na ni bude spádová vrstva z prostého betonu. Vyspádování 

bude směrem od budovy, spád je 2%. 

Střecha: 

Nosná část střešní konstrukce je tvořena stropními panely SPIROLL nesenými na průvlacích HEB 

240. 

Vyspádování střešní konstrukce je provedeno z keramzitbetonu. Skladba pláště je s obráceným 

pořadím vrstev. Tepelná izolace Bachl je navržena tl. 200mm. Pod ní je hydroizolace Alkorplan 

35176. Na tepelné izolaci je položena separační vrstva a štěrkový zásyp.  

 



Schodiště: 

Hlavní schodiště v prostoru kavárny bude neseno ocelovými schodnicemi ukotvenými do základové 

patky a do stropní konstrukce. Zábradlí bude prosklené, kotvené do schodnice. Madlo bude nerezové 

lepené k prosklenému zábradlí. 

Pomocné schodiště pro personál bude vynášeno na ocelových konzolách kotvených do zdi z tvárnic 

Ytong tl, 300mm. Stupně schodiště budou dřevěné. Zábradlí je navrženo nerezové s dřevěným 

madlem. 

Úpravy vnějších povrchů: 

Sklo u prosklené fasády bude dvojité, izolační, čiré. Fasáda bude tvořena dřevěnými modřínovými 

prkny (nehoblovanými). Pochozí plocha terasy bude z terasových palubek a dřevěné dlažby. 

Tepelně izolační opatření: 

Střešní konstrukce je izolována tepelnou izolací tl. 200mm. V podlaze na terénu je navržena tepelná 

izolace tl. 100mm. Svislé konstrukce jsou izolovány tepelnou izolací tl. 160mm a 80mm, které jsou 

umístěny v CW profilech. 

Podlahy: 

Skladby podlahy jsou dány účelem místnosti. V hlavních prostorách je navržena lehká plovoucí 

podlaha s nášlapnou laminátovou vrstvou. V hygienickém zázemí, v technické místnosti a přípravně je 

navržena keramická dlažba. 

Na terase jsou navrženy terasové palubky a dřevěná dlažba. 

Obklady stěn: 

V hygienických místnostech, přípravně a úklidové místnosti je navržen keramický obklad. 

Sádrokarton bude opatřen hydroizolačním nátěrem. 

Výplně otvorů: 

Prosklená fasáda, okna i vstupní dveře do objektů jsou navrženy od firmy JANSEN. Barva rámů je 

šedá, rámy jsou hliníkové. 

Oplechování: 

Oplechování atiky je navrženo z pozinkovaného plechu. Venkovní parapety jsou řešeny jako plechové 

poplastované, odstín RAL 9004 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení nosné konstrukce a užívání stavby nemělo za následek narušení 

statiky stavby. 

Nosnou konstrukci je nutné posoudit statikem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě – jednotnou kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod a 

rozvody nízkého napětí. Inženýrské sítě jsou napojeny do technické místnosti umístěné v 1.NP. 

 Rozvody instalací budou vedeny pod stropem, v šachtách nebo instalačních příčkách. 

Více bude řešeno v samostatném projektu. 

b) výčet technických a technologických zařízení 



Výčet technických a technologických zařízení bude řešen v samostatném projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stavba je navržena s ohledem na platné normy a předpisy. Stavba s ohledem na požární bezpečnost 

splňuje požadavek na zachování nosnosti a stability konstrukce po normou požadovanou dobu, dále 

splňuje požadavky na omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, šíření požáru na sousední 

stavbu, umožňuje evakuaci osob a zvířat, umožňuje bezpečnostní zásah jednotek požární ochrany. 

Ocelová nosná konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem. 

V této fázi projektu není požární bezpečnost řešena. Řešení bude podrobně popsáno v samostatné 

dokumentaci. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek 

normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 

b)        posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nebudou využívány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem o obecných technických požadavcích 

na výstavbu č. 137/1998 Sb.  

Dokumentace je zpracována podle norem ČSN. 

Objekt splňuje požadavky na ochranu zdraví zdravých životních podmínek. 

Větrání je v celém objektu navrženo nucené. Požadované vnitřní prostředí bude zajištěno 

vzduchotechnikou. 

Stavba nebude mít po dokončení vliv na životní prostředí. Během výstavby se počítá se zvýšenou 

prašností a hlučností. 



Konstrukce vyhovují z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti radonu z podloží bude zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. 

b)        ochrana před bludnými proudy 

Geologický průzkum neprokázal v oblasti staveniště výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vliv technické seizmicity nebyl uvažován. 

d) ochrana před hlukem 

Ve vnějším prostředí nejsou žádné výrazné zdroje hluku, před kterými by bylo nutné stavbu chránit. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází na poddolovaném území. 

B3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude v objektu provedeno v místnosti 108 – Technická 

místnost. 

Napojení bude provedeno z ulice Vodova. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bude řešeno samostatným projektem. 

B4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Objekt je napojen na stávající místní komunikaci.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V blízkosti pozemku se nachází tramvajová zastávka (na ulici Purkyňova) a autobusová zastávka (na 

ulici Srbská). Blízkost obou zastávek zajišťuje dobrou dostupnost. 

c) doprava v klidu 

Parkování v areálu bude zajištěno na již stávajících parkovacích stáních v areálu sportoviště. 

d) pěší a cyklistické stezky 



V blízkosti areálu se nenacházejí pěší ani cyklistické stezky. 

B5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Na pozemku budou provedeny pouze menší terénní úpravy, především dosypání zeminy v místě 

provedení základu terasy.  

Ve zbývající části areálu bude provedeno pouze srovnání stávajícího terénu. Část pozemku pod 

objektem B tak bude vyvýšena. Pro zajištění bezbariérového přístupu pro imobilní bude nutné 

vybudovat rampy (řešeno společně s objektem B) 

 

 b) použité vegetační prvky  

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, kterou bude nutné odstranit. Tato zeleň bude nahrazena nově 

vysázenými stromy a keři dle projektu. 

Nezastavěné plochy v okolí objektu budou zatravněny. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou řešena. 

B6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít po dokončení vliv na životní prostředí. Během výstavby se počítá se zvýšenou 

prašností a hlučností. 

Stavba nebude stínit již stávajícím objektům. 

Komunální odpad bude likvidován kontejnery umístěnými pod přístřeškem u objektu. Odpad vzniklý 

v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a uložen na příslušných skladkách. 

Emise z automobilové dopravy (zásobování kavárny) budou minimální. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Pozemek se nenachází v přírodně chráněné lokalitě. Nenachází se zde žádné památné stromy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemky se nenachází na chráněném území Natura 2000 ani v jeho okolí. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro dané území nevyplývají žádné podmínky. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  

podle jiných právních předpisů. 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo silového vedení nízkého napětí. 

B7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 



Při užívání stavby budou dodrženy platné normy a předpisy.  

B8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě stavebními přípojkami. Pro potřeby staveniště je nutné 

napojení na vodovodní síť a na síť nízkého napětí. Napojení bude provedeno z ulice Vodova. Na 

staveništi budou umístěny mobilní toaletní buňky, které budou pravidelně vyváženy. 

b) odvodnění staveniště 

Po sejmutí ornice bude objektu vytvořena drážka pro odvod vody, čímž bude zajištěno odvodnění 

staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající sítě stavebními přípojkami. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude z přilehlé komunikace (ulice Vodova). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu provádění stavby bude mít stavba negativní vliv na okolí především v podobě zvýšené 

hlučnosti a prašnosti. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zabezpečeno oplocením. 

Před započetím stavby bude vykácena stávající zeleň. Jejich odstranění nebude mít vliv na okolí 

staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro staveniště není nutný zábor dalšího pozemku. Staveniště bude vybudováno přímo na pozemku a 

bude přímo přístupné z ulice Vodova. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškerý odpad vzniklý na staveništi bude likvidován podle svého druhu v příslušných zařízeních. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm. Část ornice bude ponechána na staveništi, zbytek 

bude odvezen. 

Na staveništi bude ponechána i část zeminy z výkopových prací, která bude použita na úpravu terénu. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány jen v příslušných zařízeních. 

Dopravní prostředky budou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 



Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vjezd a výjezd na staveniště bude opatřen dočasným dopravním značením. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby bude zpracován v samostatné části dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: únor 2014      Vypracovala: Lenka Kostíková 



Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: 

Všeobecné požadavky na provádění: 

 

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 

ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 

ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická 

tolerance 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky 

ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a 

osazení 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka 

ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 

ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních 

objektů 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 

ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných 

sloupů 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 738101 Lešení 

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 738105 Dřevěná lešení 

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 738107 Trubková lešení 

ČSN 738108 Podpěrná lešení 

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy 

 



Závěr: 

  
Výsledkem mé práce je komplexní návrh zázemí sportoviště. Návrh zahrnuje kompletní 

zpracování objektu Kavárny od architektonické studie, přes konstrukční studii až po 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 
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Anotace práce Tématem mé práce byl návrh zázemí pro sportovní centrum v Brně Králově 

Poli. Pozemek se nachází poblíž stávajícího sportovního areálu na ulici 

Vodova.  

Součástí navrženého centra jsou 4 objekty. Hlavní budovou je objekt se 

zázemím pro stávající venkovní kluziště. Zde se nacházejí šatny pro 

návštěvníky a kanceláře pro vedení centra. V dalším z objektů se nachází 

kavárna, obchody a zázemí pro fotbalový stadion. Každý z objektů je 

přístupný pro vozíčkáře. Všechny objekty mají dvě nadzemní podlaží. 

Objekty jsou v úrovni 2.NP propojeny lávkou. Ta slouží nejen pro 

bezbariérový přístup do všech objektů, ale i pro sledování dění na ledě.  

Objekty jsou navrženy jako ocelový skelet z profilů HEB. Hmotové a 

tvarové řešení vychází z několika stejných kvádrů, které jsou u každého z 

objektů různě seskládány. Lávka je navržena z ocelových sloupů. 

Fasády všech objektů jsou navrženy z modřínového dřeva. 

Anotace práce The theme of my project was design of facilities for Sport centre in Brno, 



v anglickém 

jazyce 

Královo Pole. The plot is situated near the existing sport complex on the 

Vodova street. 

Part of the designed centre are 4 objects. The main building is the object 

with facilities for existing outdoor ice rink. There are changing rooms for 

visitors and offices for management of the centre. In another building there 

are cafe, shops and the facilities for the football stadium. Each object is 

accessible for wheelchair users. All objects are two-storey. 

Objects are connected by footbridge at the level of the 2nd floor. The 

footbridge is not only for wheelchair access to all buildings, but also like 

view point of the ice rink.  

The objects are designed as a frame construction made from steel profiles 

HEB. The shape of the building creates several equal blocks, which are 

differently assembled at each object. The footbridge is made from steel 

columns. 

The facades of all buildings are covered with larch wood. 

Klíčová slova Sportovní centrum, Královo Pole, zázemí pro stávající kluziště, kluziště, 
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