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Abstrakt 

  

Sportovní centrum se nachází v Brn� Králov� Poli, navazuje na plochu h!i�t�, které slou�í 
letnímu i zimnímu provozu. Objekt je p!ístupný z ulice Vodova. Nedaleko se nachází 
fotbalový stadion, vysoko�kolské koleje a tramvajová zastávka "ervinkova. Stavba je 

dvoupodla�ní, nepodsklepená s plochou st!echou a svým tvarem navazuje na okolní zástavbu.  
Kompozi#n� se jedná o 3 kubické hmoty a k nim p!ilehlé terasy a tribuny, které sestupují       
k h!i�ti. Prost!ední vstupní #ást je prosklená a propojuje ostatní #ásti, okolní dv� hmoty jsou 

výrazn� prosklené sm�rem k h!i�ti. V objektu se nachází n�kolik provoz$ - vstup, �atny pro 

letní a zimní vyu�ití, bufet, kavárna a fitcentrum - jde tedy o spojení funkce sportovní, 
rekrea#ní a kulturní. Okolní terén je zatravn�ný, pochozí plochy jsou vydlá�d�né. Terasa        
a tribuny p!ímo navazující na první nadzemní podla�í jsou z pohledového betonu, sedací #ást 
tribun je oblo�ena d!evem.  

 

Klí�ová slova  
Sportovní centrum, Brno Královo Pole, Vodova, fitcentrum, �atny, kavárna, nosný 
monolitický �elezobetonový skeletový systém, plochá st!echa  

 

 

Abstract  
The Sport Centre is situated in Brno Královo Pole, it connects to a playing area, which is open 

all year round. The entrance is on the Vodova Street. Nearby, there is a football stadium, 

dormitories and the "ervinkova tram stop. The building has two floors, a flat roof and its 

shape is connected to the surrounding buildings. It has not any basement.  

Compositionally, it is 3 cubic masses with attached terraces and grandstands which descend to 

the playground. The glass middle entry part connects to the other sections, the surrounding 

two masses are highly glassed towards the playing area. There are several functions � entry, 

changing rooms for summer and winter use, buffet, cafe and fitness center � it combines sport 

function with recreational and cultural functions. The surrounding terrain is grassy, the 

walking areas are paved. The terrace and the grandstands directly linked to first floor are 

made of stamped concrete, the seat grandstand is wood-panelled.  

 

Keywords  
Sport Centre, Brno Královo Pole, Vodova street, fitness centre, changing rooms, cafe, 
supporting a monolithic reinforced concrete skeleton system, a flat roof. 
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Úvod  
 

Tématem zadání bakalá�ské práce je návrh novostavby sportovního centra v Brn� Králov� 

Poli. Touto prací je ur!ena prostorová struktura objektu, materiálové, konstruk!ní a provozní 

�e�ení. Stavba plní sportovní, rekrea!ní a kulturní funkci a to v provozních celcích kavárna, 

fitcentrum a zázemí pro zimní i letní provoz venkovního h�i�t�. Celý objekt jsem 

zpracovávala formou studie, pro rozpracování na úrovni bakalá�ské práce jsem si zvolila 

jihovýchodní !ást stavby. 
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A  Pr�vodní zpráva 

 

A.1 Popis území stavby 

 

A.1.1 Údaje o stavb! 

  

a) Název stavby 

 

Sportovní centrum, Brno - Královo Pole 

 

b) Místo stavby  

 

Brno - Královo Pole (okres Brno - mìsto), ulice Vodova, par.è. 2394/13, 2394/5  

 

 

c) Pøedmìt dokumentace 

 

Pøedmìtem dokumentace je stavební objekt sportovního centra. 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

  V projektu nezadáno. 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli spole"né dokumentace 

 

  Hana Podolská 

 

A.2 Seznam vstupních podklad� 

   

V projektu nezadáno. 
 

A.3 Údaje o území 
   

a) Rozsah øe�eného území 
 

Novostavba bude stát na nezastavìných pozemcích par.è. 2394/13, 2394/5 

v katastrálním území Královo Pole. Pozemky jsou pøilehlé k ulici Vodova. 

 

b) Dosavadní vyu�ití a zastavìnost území 
 

Jedná se o zatravnìné pozemky, nevyu�ívané. Dle platného územního plánu je pozemek 
urèen pro výstavbu s rekreaèní funkcí, index podla�nosti není urèen. 

 

c) Údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù 

 

Na pozemku nejsou známa �ádná ochranná pásma. Pozemky nespadají pod ochranu 
zemìdìlského pùdního fondu, nebude nutno øe�it vynìtí zastavìných ploch ze ZPF. 
 

d)  Údaje o odtokových pomìrech 
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Kanalizace bude vyýstìna do jednotné stoky (odvodnìní plochých støech a teras), 
ostatní srá�ky dopadající na pozemek budou vsakovány na jeho území. 
 

e) Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

 

Novostavba je v souladu s platným územním plánem mìsta Brna, pozemek urèen pro 
výstavbu s rekreaèní funkcí, index podla�nosti není urèen. 

 

f) Údaje o dodr�ení obecných po�adavkù na vyu�ití území 
 

Novostavba je v souladu s platných územním plánem mìsta Brna. 
 

g) Údaje o splnìní po�adavkù dotèených orgánù 

 

V projektu neøe�eno. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových øe�eních 

 

i) Seznam souvisejících a podmiòujících investic 

 

Stavba není vázána na dal�í investice. Pøípadná vedení technických sítí objevená pøi 
geologickém prùzkumu nebo pøi samotné výstavbì budou pøelo�ena nebo zabezpeèena. 
 

j) Seznam pozemkù a staveb dotèených umístìním a provádìním stavby 

 

par.è. 2394/13 - katastrální území Královo Pole, vlastník: Statutární mìsto Brno 

par.è. 2394/5 - katastrální území Královo Pole, vlastník: Statutární mìsto Brno 

par.è. 2394/24 - katastrální území Královo Pole, vlastník: Statutární mìsto Brno 

 

A.4 Údaje o stavb� 

   

a) Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby 

 

Jedná se o novostavbu. 
 

b) Úèel vyu�ívání stavby 

 

Stavba bude slou�it jako sportovní centrum s kavárnou, fitcentrem a venkovním 
pøilehlým klu�i�tìm/høi�tìm. 
 

c)  Trvalá nebo doèasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù 

 

Na stavbu se nevztahuje �ádná forma ochrany. 
e) Údaje o dodr�ení technických po�adavkù na stavby a obecných technických 

po�adavkù zabezpeèující bezbariérové u�ívání staveb 
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Stavba je øe�ena v souladu s vyhlá�kou è. 398/2009 Sb., o obecných technických 
po�adavcích zabezpeèujících bezbariérové u�ívání staveb, dále je øe�ena v souladu        

s vyhlá�kou è. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve znìní vyhlá�ky   
è. 20/2012 Sb., v souladu se zákonem è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, v souladu s vyhlá�kou è. 78/2013 Sb., o energetické nároènosti 
budov, v souladu s vyhlá�kou è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární 
ochrany staveb, ve znìní vyhlá�ky è. 268/2011 Sb. 
 

f) Údaje o splnìní po�adavkù dotèených orgánù a po�adavkù vyplývajících           

z jiných právních pøedpisù 

 

V projektu neøe�eno. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových øe�ení 
 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, u�itná 
plocha, poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, poèet pracovníkù apod.) 

 

plocha pozemku: 2966 m
2 

zastavìná plocha: 1347 m2 

obestavìný prostor: 7 455 m
3 

u�itná plocha: 678 m2 

 

jednotky: 

 

vstupní hala - 1 pracovník 

�atny pro zimní provoz (+hygienické zázemí) - 1 pracovník 

�atny pro letní provoz (+hygienické zázemí) 

bufet (+kuchynì) - 2 pracovníci 
fitcentrum (+�atny, hygienické zázemí) - 1 pracovník 

kavárna (+kuchynì) - 3 pracovníci 
 

i) Základní bilance stavby (potøeby a spotøeby médií a hmot, hospodaøení s 
de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpadù a emisí, tøída 
energetické nároènosti budov apod.) 

 

V projektu neøe�eno. 
 

j)  Základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na 
etapy) 

 

V projektu neøe�eno. 
 

k) Orientaèní náklady na stavbu 

 

Pøi výpoèetní cenì 7000 Kè/m3 
bude cena stavby cca 52 185 000,- Kè. Podrobnìji 

v projektu neøe�eno. 
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
 

Celá stavba je jedním stavebním objektem SO 01. V objektu se bude nacházet 
klimatizaèní jednotka a plynový kotel. 
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B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

   

a) Charakteristika stavbeního pozemku 

 

Stavení pozemek se nachází v katastrálním území Královo Pole (okres Brno mìsto) na 
parcelách èíslo 2394/13, 2394/5. Jedná se o pozemek pøilehlý k ulici Vodova. 

V souèasnosti se zde nachází høi�tì, které je v zimním období vyu�íváno jako kluzi�tì.  
Dle platného územního plánu je pozemek urèen pro výstavbu s rekreaèní funkcí, index 
podla�nosti není urèen. 

Pozemek je rovinný, smìrem k høi�ti se pak sva�uje o vý�kový rozdíl 1,5 m. Staveni�tì 
je pøístupné z ulice Vodova. 

Na daný pozemek pøímo nenavazuje �ádná zástavba. V blízkosti se nachází fotbalový 
stadion a sportovní haly. 
Na pozemku nejsou známa �ádná ochranná pásma, in�enýrské sítì jsou napojeny z ulice 

Vodova. Pozemky nespadají pod ochranu zemìdìlského pùdního fondu, nebude nutno 
øe�it vynìtí zastavìných ploch ze ZPF. 
Ornice v místì dostavby bude odhrnuta stranou a pou�ita na následné úpravy.  
 

b) Výpoèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù  

Byl proveden vizuální prùzkum staveni�tì. Dále se vycházelo z poskytnutých podkladù 
a výpovìdi investora.  
Na základì mapy radonového rizika se pøedpokládá na pozemku nízké radonové riziko. 
 

c) Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 

 

Na pozemku nejsou známa �ádná ochranná pásma, po výstavbì budou uva�ována 
ochranná pásma pøípojek. 
 

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

Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

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

Stavba má minimální negativní vliv na �ivotní prostøedí a nebude stínit sousedním 
objektùm. Vzhledem k typu vyu�ití objektu nejsou navr�ena zvlá�tní protihluková 

opatøení, konstrukèní systém objektu má dostateènou neprùzvuènost.  
Pøi bì�ném provozu objektu se nepøedpokládá zvý�ené zatí�ení �ivotního prostøedí. 
Bì�ný komunální odpad bude ulo�en a likvidován popelnicí popø. kontejnerem na 
pozemku investora.  

Stavební odpad v prùbìhu výstavby bude ulo�en a likvidován podle svého druhu 
a ulo�en na pøíslu�ných skládkách (postup dle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech, 

v platném znìní , a v souladu se souvisejícími právními pøedpisy: vyhl.�. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znìní,  a vyhlá�ka �. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpad! na skládky, v platném znìní). 
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Odvodnìní pozemku bude øe�eno odvodnìním do jednotné kanalizace (de��ové vody ze 

støech) a vsakováním na území pozemku (de��ové vody z pochozích teras).  
Odvod spla�kù bude øe�en pøípojkou na jednotnou kanalizaèní stoku v ulici Vodova.  

 

f) Po�adavky na asanace, demolice, kácení døevin 

 

Na stavební parcele se nachází mobilní objekt, který je urèený k odstranìní. Je nutné 
provést odstranìní oplocení mezi parcelami è. 2394/13, 2394/5 a pøemístìní veøejného 
osvìtlení kolem høi�tì podle návrhu viz Situace. 

 

g) Po�adavky na maximální zábor zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemek 

urèených k plnìní funkce lesa 

 

Stavební pozemek nespadá do zemìdìlského pùdního fondu. 
 

h) Územnì technické podmínky 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Vodova. 

Napojení objektu na in�enýrské sítì bude z ulice Vodova. 

 

i)   Vìcné a èasové vazby stavby 

 

Stavba sportovního centra není èasovì ani vìcnì vázána na �ádnou pøedchozí popø. 
dodatìènou výstavbu. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

  

B.2.1  Ú!el u�ívání stavby, základní kapacity funk!ních jednotek 

 

Novì vybudovaný objekt bude slou�it jako sportovní a rekreaèní centrum. Je zde 

navr�eno nìkolik provozù spojených se sportovními aktivitami v letním i zimním 
období (�atny pro bruslaøe, fitcentrum, �atny pro letní provoz) a také provoz kavárny 
a obèerstvení . Parkování je navr�eno v roz�íøené èásti ulice Vodova, kapacita 25 stání. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické "e�ení 
 

a) urbanismus � uzemní regulace, kompozice prostorového øe�ení 
 

Stavba se sna�í o zaèlenìní do okolí. Pøímo navazuje na plochu høi�tì a vytváøí prostor 
pro sledování dìní na høi�ti. Vý�kovì stavba nevyboèuje z okolní zástavby a i svým 
tvarem v urèitém rozsahu respektuje okolní pravidelnou kubickou zástavbu. 
 

 

b) architektonické øe�ení �kompozice tvarového øe�ení, materiálového  
 a barevného øe�ení.  

 

Jedná se o skladbu tøí kubických hmot, z nich� se prostøední vstupní èást od ostatních 
materiálovì odli�uje. Stavba je navr�ena jako �elezobetonový monolitický vyzdívaný 
skelet. Kromì vstupní èásti jsou obì zbývající omítnuty omítkou (bílá barva) s èernými 
okenními rámy, vstupní èást je prosklená. 
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B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

 

Stavba se skládá ze ètyø provozních èástí. První jsou stravovací provozy v 1NP a 2NP. 

Jedná se o kavárnu a bufet, které mají své zázemí v 1NP. Druhou  provozní èástí jsou 
�atny pro letní a zimní provoz umístìné v 1NP. Dal�ím provozním celkem je vstupní 
hala, která probíhá pøes obì podla�í, je zde umístìna recepce a výtah. Poslední 
provozním celkem je fitcentrum v 2NP, ke kterému patøí samostané �atny a hygienické 
zázemí. 
 

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby 

 

Budova má hlavní vstup z ulice Vodovy, výstupy na tereasy jsou rovnì� bezbariérové. 
Vertikální bezbariérová komunikce - výtah - je umístìna ve vstupní hale. V�echny 
vstupy do místností, kde se pøedpokládá pobyt imobilních obèanù, jsou øe�eny 
bezprahovì. WC pro imobilní jsou umístìna v obou podla�ích.  

 

B.2.5 Bezpe!nost p"i u�ívání stavby 

 

Veøejná èást budovy je øe�ena jako bezbariérová . Bezbariérový pøístup je øe�en dle 
vyhlá�ky Ministerstva pro místní rozvoj ÈR è. 389/2009 Sb. o obecných po�adavcích 
zabezpeèující bezbariérové ú�ívání staveb.  

Bezpeènost a ochrana zdraví pøi provozu vychází z platných norem a bezpeènostních 
pøedpisù, které budou v dobì u�ívání objektu dodr�ovány (zákon �. 258/2000 Sb., o 

ochran! ve"ejného zdraví a o zm!n! n!kterých souvisejících zákon#, v platném znìní). 
 

B.2.6 Základní charakteristika objekt# 

 

a) stavební øe�ení 
 

In�enýrské stavby: samostatné napojení na in�enýrské sítì.  
Výplnì otvorù jsou tvoøeny okny z izolaèního dvojskla s hliníkovým rámem. Výplnì 
jsou kryté posuvnými venkovními �aluziemi. Prosklená vstupní èást je øe�ena systémem 
Schüco. 

 

b) konstrukèní øe�ení 
 

Objekt má nosnou monolitickou �elezobetonovou skeletovou konstrukcí (vyzdívaný  
Porothermem profi 30), která vyná�í monolitické �elezobetonové stropní desky. Ty tvoøí 
ve 2NP nosnou konstrukci støechy s klasickým poøadí vrstev. Základy jsou tvoøeny 
betonovými pásy a patkami. Èást stravovacích provozù je od vstupní èásti dilataènì 
oddìlena, dochází zde ke zdvojení konstrukcí sloupù a patek. Schodi�tì je navr�eno 
jako �elezobetonové. Budova je zateplena tepelnými izolacemi ISOVER. 

 

c) mechanická odolnost, stabilita 

 

Nosné konstrukce objektu jsou navr�eny z bì�nì u�ívaných a provìøených materiálù 
a dle standardních konstrukèních zvyklostí. Jedná se o �B skeletový systém vyná�ející 
stropní �elezobetonové desky. Zatí�ení je pøená�eno deskami na sloupy a dále pak do 
základových patek a pásù. Konzolové pøesahy nìkterých stropních desek budou øe�eny 
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doplnìním výztu�e v horní èásti desky a jejím spøa�ením s nosnými èástmi. V�echny 

nosné konstrukce budou posouzeny statikem. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
 

a) technické øe�ení 
 

Rozvody odpadního potrubí jsou vedeny v instalaèních �achtách. Na odpadní potrubí 
jsou napojeny zaøizovací pøedmìty pomocí pøipojovacího potrubí vedeného ve stìnách 
a pøizdívkách.  Odpadní potrubí pokraèuje nad støechu 2NP jako vìtrací potrubí.  Pod 
podlahou 1NP jsou odpadní potrubí spojeny do svodného potrubí, které ústí do hlavní 
vstupní �achty. Odtud je pak vedena pøípojka do jednotné kanalizaèní stoky.  
Rozvody vody jsou vedeny v instalaèních �achtách. Pøipojení zaøizovacích pøedmìtù na 
vodovodní stoupací potrubí je vedeno ve stìnách a pøizdívkách. 
Vytápìní objektu je øe�eno teplovzdu�nì klimatizaèní jednotkou.  

Rozvody elektrické energie budou vedeny z technické místnosti, kde bude umístìn 
elektromìrový rozvadìè a pojistková skøíò, v instalaèních �achtách a stìnách do 

jednotlivých místností. 
 

V objektu  je navr�en  osobní výtah. Rozmìry kabiny jsou navr�eny dle vyhlá�ky 
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR è. 389/2009 Sb. o obecných po�adavcích 
zabezpeèující bezbariérové ú�ívání staveb a to 1100×1400mm. 
 

b) výpoèet technických a technologických zaøízení 
 

Výpoèet dimenzí technických a technologických zaøízení provede specialista. 

 

B.2.8 Po�árn! bezpe"nostní �e�ení 

 

a) rozdìlení stavby a objektù do po�árních úsekù 

 

Jednotlivé provozy - stravovací, vstupní, �atny, fitcentrum -  vytváøejí samostatné 
po�ární úseky. Ty jsou oddìleny po�árnì dìlícími konstrukcemi. Instalaèní �achty jsou 

také samostatnými poøázními úseky. 
 

b) výpoèet po�árního rizika a stanovení stupnì po�ární bezpeènosti 
 

Pro jednotlivé PÚ jsou vypoèítány hodnoty po�árního rizika a stanoveny stupnì po�ární 
bezpeènosti. 
 

c) zhodnocení navr�ených stavebních konstrukcí a stavebních   

 výrobkù vèetnì po�adavkù na zvý�ení po�ární odolnosti stavebních  
 konstrukcí 
 

Stavební konstrukce vyhovují po�adované dobì na po�ární odolnost a nejsou nutná 
dal�í opatøení pro zvý�ení po�ární odolnosti. 
 

 

 

d) zhodnocení evakuace osob vèetnì vyhodnocení únikových cest 
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Únik z objektu je øe�en jednou chránìnou únikovou cestou.Vchodové dveøe mají 
panikové kování. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po�árnì    

  nebezpeèného prostoru 

 

Odstupové vzdálenosti jsou urèeny dle pøílohy F ÈSN 730802.  

Po�árnì nebezpeèný prostor nezasahuje  na �ádnou ze sousedních parcel. 
 

f)  zaji�tìní potøebného mno�ství po�ární vody, popøípadì    

 nebezpeèného prostoru 

 

Podzemní hydrant je navr�en ve vzdálenosti do 150. Dimenzi podzemního hydrantu urèí 
specialista.  

 

g)  zhodnocení mo�nosti provedení po�árního zásahu ( pøístupové   

  komunikace, zásahové cesty) 
 

K objektu vede pøístupová komunikace (ulice Vodova) �íøky 6m, vzdálená 1,675m od 
hlavního vchodu napojená na komunikaci III. tøídy. Komunikace je prùjezdná.  

 

h) zhodnocení technických a technologických zaøízení stavby  (rozvodová 
potrubí, vzduchotechnická zaøízení) 
 

Prostupy rozvodù a instalace po�árnì dìlicí konstrukcí musí být utìsnìny dle 

po�adavkù ÈSN 730802 a ÈSN 730810. 
Prostupy rozvodù a instalací, technických a technologických zaøízení, elektrických 
rozvodù apod., mají být navr�eny tak, aby co nejménì prostupovaly po�árnì dìlícími 
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dota�eny a� 
k vnìj�ím povrchùm prostupujících zaøízení a to ve stejné skladbì a se stejnou po�ární 
odolností jakou má po�árnì dìlící konstrukce. Po�árnì dìlící konstrukce mù�e být 
pøípadnì i zmìnìna v dotahované èásti k vnìj�ím povrchùm prostupù za pøedpokladu, 
�e nedojde ke sní�ení po�ární odolnosti a ani ke zmìnì druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostupù po�árnì dìlícími konstrukcemi se kromì úpravy podle 6.2.1 
ÈSN 730802 zabraòuje �íøení po�áru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitøním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zaøízení. Toto tìsnìní prostupù se zaji��uje pomocí 
man�et, tmelù a jiných výrobkù jejich� po�ární odolnost je urèena po�adovanou 
odolností po�árnì dìlící konstrukce.  
  

Utìsnìní jednotlivých prostupù musí být provedeno odborným dodavatelem. Pøi 
kolaudaci musí být pøedlo�eny platné certifikáty. 

 

i) posouzení po�adavkù na zabezpeèení stavby po�árnì    

  bezpeènostními zaøízeními 
 

Posouzení stavby na zabezpeèení po�árnì bezpeènostními zaøízeními provede 
specialista. 

 

j) rozsah a zpùsob rozmístìní výstra�ných a bezpeènostních znaèek a 

  tabulek 
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Rozsah a zpùsob rozmístìní výstra�ných a bezpeènostních znaèek a tabulek urèí 
specialista.  

 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

 

a) kritéria tepelnì technického hodnocení 
 

Konstrukce objektu budou posouzeny na souèinitele prostupu tepla tak, aby odpovídaly 
pøíslu�né normy ÈSN 73 0540. Pro výplnì otvorù bude pou�ito izolaèní dvojsklo 

s hliníkovým rámem.  
 

b) posouzení vyu�ití alternativních zdrojù energie 

 

V budovì nejsou navr�eny �ádné alternativní zdroje energie. 
 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální  

 prost�edí 

 

Veøejná èást objektu je øe�ena jako bezbariérová, prostory, ve kterých se budou 
pobyhovat imobilní jsou øe�eny dle vyhlá�ky Ministerstva pro místní rozvoj ÈR è. 
389/2009 Sb. o obecných po�adavcích zabezpeèující bezbariérové ú�ívání staveb. 
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi provozu vychází z platných norem a bezpeènostních 
pøedpisù, které budou v dobì u�ívání objektu dodr�ovány (zákon �. 258/2000 Sb., 

o ochran! ve"ejného zdraví a o zm!n! n!kterých souvisejících zákon#, v platném znìní). 
 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú!inky vn"j�ího prost�edí 
 

a) ochrana pøed pronikáním radonu z podlo�í 
 

Na základì mapy radonového rizika se pøedpokládá na pozemku nízké radonové riziko. 
 

b) ochrana pøed bludnými proudy 

 

Pomocí systému provaøení výztu�e v �B konstrukcích a katodové ochrany �B 
konstrukcí. 
 

c) ochrana pøed technickou seizmicitou 

 

V budovì nejsou navr�ena zaøízení zpùsobující technickou seizmicitu. 
   

d) ochrana pøed hlukem 

 

Stavba je navr�ena z bì�nì pou�ívaných materiálù se standartními zpùsoby provádìní. 
Konstrukce splòuje po�adavky na vzduchovou i kroèejovou neprùzvuènost. Ve vnìj�ím 
prostoru nejsou �ádnì výrazné zdroje hluku, pøed kterými by bylo potøeba stavbu 
chránit. 
 

e) protipovodòová opatøení 
 

Stavba se nenachází v povodòové oblasti. 
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f) ostatní úèinky 

 

Nejsou zde �ádné jiné úèinky vnìj�ího prostøedí, pøed kterými by bylo potøeba stavbu 
chránit. 

 

 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení objektu na v�echny in�enýrské sítì bude z ulice Vodova. 

 

B.4 Dopravní �e�ení 

 

a) popis dopravního øe�ení 
 

Dopravní pøístupnost je pøes ulici Purkyòova, dále pak Èervinkova a Vodova. 
 

b) doprava v klidu 

 

Parkování je øe�eno parkováním na roz�íøeném úsek ulice Vodova (smìrem k ulici 

Èervinkova), je zde navr�eno 25 parkovacích stání. 
 

c) pì�í  a cyklistické stezky 

 

Pì�í komunikace v okolí stavby viz. Situace. Cyklistické stezky v okolí navr�eny 
nejsou. 

 

B.5 !e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Stavba vy�aduje teréní úpravy pozemku. Ty jsou provedeny dle situace, pomocí 
betonových opìrných stìn. 

 

b) pou�ité vegetaèní prvky 

 

V návrhu je poèítáno s doplnìním vegetace pøedev�ím listnatých stromù. Výsadba bude 
provedena dle situace. Specifikaci døevin provede dendrolog. 
 

c) biotechnická opatøení 
 

Nebudou provedena �ádná biotechnická opatøení. 
 

B.6 Popis vlivu stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 

 

a) vliv na �ivotní prostøedí � ovzdu�í, hluk, voda, odpady, a pùda 

 

Stavba má minimální negativní vliv na �ivotní prostøedí a nebude stínit sousedním 
objektùm. Vzhledem k typu vyu�ití objektu se neuva�uje o provádìní zvlá�tních 
protihlukových opatøení, konstrukèní systém objektu má dostateènou neprùzvuènost.  
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Pøi bì�ném provozu objektu se nepøedpokládá zvý�ené zatí�ení �ivotního prostøedí. 
Bì�ný komunální odpad bude skladován a likvidován popelnicí popø. kontejnerem na 
pozemku investora.  

Stavební odpad v prùbìhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a ulo�en na 

pøíslu�ných skládkách (postup dle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znìní, 
vyhlá�ka �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znìní,  
a vyhlá�ka �. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad! na skládky, v platném 
znìní). 
Vytápìní bude øe�eno teplovzdu�nì klimatizaèní jednotkou, zdrojem bude plynový 
kotel. 

 

b) vliv na pøírodu a krajinu (ochrana døevi, ochrana památných stromù, ochrana 
rostlin a �ivoèichù apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì 

 

Na stavební parcele se nevyskytují rostliny ani �ivoèichové vy�adující ochranu. 
 

c) vliv na soustavu chránìných území Natura 2000 

 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chránìných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednìní podmínek ze závìru zji��ovacího øízení nebo stanoviska EIA 

 

Není nutné zji��ovací øízení ani stanovisko EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pøedpisù 

 

Na pozemku se nenachází �ádná ochranná pásma, po vybudování pøípojek zde budou 
ochranná pásma tìchto pøípojek. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt splnìní základní po�adavky z hlediska plnìní úkolù a ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�tìní 
 

Staveni�tì bude na in�enýrské sítì napojeno stavebními pøípojkami. K napojení na sí� 
nízkého napìtí bude slou�it elektromìrová a pojistková skøíò umístìná na staveni�ti. Ta 
bude napojena na sí� nízkého napìtí v ulici Vodova. Napojení na kanalizaèní stoku 
v dobì výstavby není nutné, budou zaji�tìny mobilní toaletní buòky. 
 

 

b) odvodnìní staveni�tì 

 

Zhotovitel je povinen pøi výstavbì vhodným technickým øe�ením zajistit odvodnìní 
staveni�tì. Nesmí dojít ke zhor�ení fyzikálnì-mechanických vlastností zemin na 
staveni�ti, ke znehodnocování rozestavìných objektù a zaøízení umístìných na 
staveni�ti.  
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c) napojení staveni�tì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveni�tì bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí stávající ulice Vodovy. Na 

technickou infrastrukturu bude staveni�tì napojeno pomocí provizorních pøipojovacích 
zaøízení. 
 

d) vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

V prùbìhu výstavby ani v dobì u�ívání by stavba nemìla mít negativní vliv na okolní 
zástavbu,  jsou dodr�eny minimální odstupové vzdálenosti.  

 

e) ochrana okolí staveni�tì a po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
døevin 

 

Pøed provádìním stavby není nutné kácení døevin. Je zapotøebí ostranit oplocení mezi 
parcelami a ostranìní mobilního objektu, který slou�il jako pokladna klu�i�tì. Nutné je 
také pøesunutí sítì veøejného osvìtlení viz. Situace. 
 

f) maximální zábory pro staveni�tì (doèasné/trvalé) 

 

Není nutný zábor dal�ích parcel, kromì stavebních parcel investora è. 2394/13, 2394/5. 

 

g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpadù a emisí pøi výstavbì, jejich 
likvidace 

 

Pøi stavbì bude produkováno minimální mno�ství emisí.  

 

h) bilance zemních prací, po�adavky na pøísun nebo deponie zemin 

 

Zemina vytì�ená na stavební parcele pøi zemních pracech bude pou�ita na pozemku 
investora, pøebytky budou odvezeny na skládku. 

 

i)  ochrana �ivotního prostøedí pøi výstavbì 

 

Ochranu �ivotního prostøedí pøi výstavbì urèí specialista. 
 

j) zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveni�ti, posouzení potøeby 
koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných právních 
pøedpisù 

 

Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveni�ti urèí specialista. Pøi 
provádìní stavby bude nutná pøítomnost koordinátora BOZP provádìcí firmy. Budou 
provádìna vstupní a pravidelná �kolení BOZP. 
 

k)  úprava pro bezbariérové ú�ívání výstavbou dotèených staveb 

 

Výstavba nebude mít vliv na okolní stavby. 
 

l) zásady pro dopravní in�enýrská opatøení 
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Omezení dopravy na ulici Vodova po dobu výstavby. 
 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní stavby za 
provozu, opatøení proti úèinkùm vnìj�ího prostøedí pøi výstvabì apod.) 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílèí termíny  

 

Bude souèástí výbìrového øízení na zhotovitele stavby. 
 

 

V Brnì dne 6.1.2013        Vypracovala: Hana Podolská  



Záv�r  

 

�e�ením zadaného úkolu vznikl objekt sportovního centra, který se skládá ze 3 !ástí. 
Prost"edí hmota p"estavuje vstupní !ást a propojuje ob# okolní hmoty. Venkovní !ást je 
navr�ena !áste!n# jako zatravn#ný pozemek a pochozí plochy, které navazují na sestupující 
tribuny. Cela stavba se otevírá sm#rem k venkovnímu h"i�ti.  

V objektu je nav"eno n#kolik funkcí, vstupní !ást je odli�ena i materiálov# - tato !ást je 
prosklená. Provozy navazující na provoz h"i�t# jsou situovány v 1 NP s p"ímou návazností na 
terasu, tribuny a hrací plochu. Ve 2 NP je pak umíst#no fitcentrum a kavárna s výhledem na 
h"i�t#, vstupní hala probíhá p"es ob# podla�í.  
P"i zpracování bakalá"ské práce jsem se dozv#d#la mnoho d$le�itých a u�ite!ných informací 
jak o stavb# samotné, tak také o r$zných profesích, které navazují na práci projektanta             
a podílejí se na ní. Zpracování takovéhoto projektu od studie po provád#cí dokumentaci jsem 
zjistila, jak je obtí�né sladit estetickou, konstruk!ní, funk!ní a provozní slo�ku stavby. 
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Anotace práce Sportovní centrum se nachází v Brně Králově Poli, navazuje na plochu 
hřiště, které slouží letnímu i zimnímu provozu. Objekt je přístupný z ulice 
Vodova. Nedaleko se nachází fotbalový stadion, vysokoškolské koleje a 
tramvajová zastávka Červinkova. Stavba je dvoupodlažní, nepodsklepená s 
plochou střechou a svým tvarem navazuje na okolní zástavbu. Kompozičně 
se jedná o 3 kubické hmoty a k nim přilehlé terasy a tribuny, které sestupují 
k hřišti. Prostřední vstupní část je prosklená a propojuje ostatní části, okolní 
dvě hmoty jsou výrazně prosklené směrem k hřišti. V objektu se nachází 
několik provozů - vstup, šatny pro letní a zimní využití, bufet, kavárna a 
fitcentrum - jde tedy o spojení funkce sportovní, rekreační a kulturní. 
Okolní terén je zatravněný, pochozí plochy jsou vydlážděné. Terasa a 
tribuny přímo navazující na první nadzemní podlaží jsou z pohledového 
betonu, sedací část tribun je obložena dřevem. 

Anotace práce 
v anglickém 

The Sport Centre is situated in Brno Královo Pole, it connects to a playing 
area, which is open all year round. The entrance is on the Vodova Street. 



jazyce Nearby, there is a football stadium, dormitories and the Červinkova tram 
stop. The building has two floors, a flat roof and its shape is connected to 

the surrounding buildings. It has not any basement. Compositionally, it is 3 

cubic masses with attached terraces and grandstands which descend to the 

playground. The glass middle entry part connects to the other sections, the 

surrounding two masses are highly glassed towards the playing area. There 

are several functions – entry, changing rooms for summer and winter use, 

buffet, cafe and fitness center – it combines sport function with recreational 

and cultural functions. The surrounding terrain is grassy, the walking areas 

are paved. The terrace and the grandstands directly linked to first floor are 

made of stamped concrete, the seat grandstand is wood-panelled. 

Klíčová slova Sportovní centrum, Brno Královo Pole, Vodova, fitcentrum, šatny, kavárna, 
nosný monolitický železobetonový skeletový systém, plochá střecha 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Sport Centre, Brno Královo Pole, Vodova street, fitness centre, changing 

rooms, cafe, supporting a monolithic reinforced concrete skeleton system, a 

flat roof 

 


