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Abstrakt  
Předmětem diplomové práce je návrh sportovního centra. Jedná se o návrh samostatně stojícího 
objektu s prostory pro horolezeckou stěnu, saunu, masážní místnost, prostory pro fitness, spinning a 
jógu. Součástí je také bar s posezením. Budova je nepodsklepená a má dvě podlaží. Druhé 
nadzemní podlaží je jen nad částí objektu. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, zastřešení je 
provedeno systémem příhradových a plnostěnných vazníků a vaznic. Stropy jsou železobetonové se 
ztraceným bedněním z trapézových plechů. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou a 
má odvětrávanou fasádu.  
  
Klí čová slova 
Sportovní centrum, horolezecká stěna, sauna, spinning, fitness, provětrávaná fasáda společnosti 
Metsec, trapézové železobetonové stropy, ocel, příhradový vazník, plnostěnný vazník, skeletový 
nosný systém, sádrokartonové příčky  
  
  
  
Abstract 
The aim of this master thesis is proposal of a sport center building. The proposal consists of design 
of a detached building with room for climbing gym, sauna, massage room and also space for fitness, 
spinning and yoga. A bar with area for relaxing is a part of the building as well. The sport center has 
two floors and no basement. Due to the climbing gym, the second floor does not cover all 
disposition of the second floor. The support system of the building is skeletal. Part of the building´s 
roof is supported by steel truss frames with purlins, another part with solid panel trusses with 
purlins. The cieling is made of holoribs and reinforced concrete. The building is covered by single 
layer roof and has ventilated facade.  
  
Keywords 
Sport center, climbing wall, sauna, spinning, fitness, ventilated facade Metsec, holorib concrete 
cieling, steel, truss frame, solid panel truss, skeleton support system, drywall partitions  
… 
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ÚVOD 
 

Název diplomové práce je Sportovní centrum. Zadáním bylo zpracovat projektovou 
dokumentaci stavební části k provedení novostavby objektu sportovního centra. Cílem 
práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel a vypracování projektové dokumentace. Dále 
bylo požadavkem vyřešit dílčí část projektu v rámci specializace v oblasti statiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

SPORTOVNÍ CENTRUM 
 
 

Město:    Brno 
 
Stavební úřad:  Brno 
 
Kraj:    Jihomoravský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jakub Vančura 
 
 
 



A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavb ě 

 
a) Název stavby 

 
Sportovní lezecké centrum Vertikal 
 

b) Místo stavby 
 

Rybářská 2, Brno, 602 00, k.ú. Staré Brno, 610089 
Dotčené parcely: p.č. 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 916/3, 916/5, 917 
 

c) Předmět projektové dokumentace 
 
Realizační dokumentace stavby 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 
a) Jméno, p říjmení 

 
Jan Opletal, Grohova 3, Brno, 602 00 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, p říjmení, adresa 
 

Bc. Jakub Vančura, Grohova 3, 602 00, Brno 
 

b) Jméno a p říjmení hlavního projektanta v četně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s 
vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace 
 

Bc. Jakub Vančura 
 

c) Jména a p říjmení projektant ů jednotlivých částí dokumentace v četně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných o sob vedené Českou 
komorou architekt ů nebo Českou komorou autorizovaných inženýr ů a 
technik ů činných ve výstavb ě s vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací 
jejich autorizace 
 

Bc. Jakub Vančura 
 
 
 
 
 
 



 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Katastrální mapa dotčeného území 
Geodetické zaměření 
Geologický průzkum 
 

A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území 
 

Novostavba sportovního centra je navržena na pozemku, který se nachází v zastavěné 
části města Brna, k.ú. Staré Brno. 
 

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 
 

Předmětné pozemky p.č. 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 916/3, 916/5, 917 jsou 
v současné době neudržované, nenachází se zde žádné stavby.  
 

c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 

 
Na území výstavby se nenachází památková rezervace, památková zóna, ani se 

nejedná o zvláště chráněné nebo záplavové území. Dále se na území nenachází prvky 
ÚSES. 

 
d) Údaje o odtokových pom ěrech 

 
Terén zájmového území je rovinatého charakteru. Pouze ve směru severovýchod – 

severozápad je terén lehce svažitý. U objektu budou zřízeny dva vsakovací systémy 
dešťové vody – Wavin Azura o plochách 48,1 m2 a 84,8 m2. 

 
e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 
 

Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem města Brna 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

 
Dle vyhlášky 501/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na 

využívání území vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, § 3 odstavce (5), bude umožněn 
bezpečný průchod na okolní pozemky. Výstavbou nedojde k přehrazení místní 
komunikace. Nařízení výše zmíněné vyhlášky bude tímto dodrženo. Umístění novostavby 
je v souladu s §23 vyhlášky 501 a to tak, že splňuje:- dle odstavce (1) 

Je umožněno napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace. 
Sportovní centrum bude napojeno na distribuční síť elektrické energie společnosti EON, 
dále vodovodní přípojkou na vodovodní řád města Brna, odpadní vody budou odváděny 
kanalizačním řádem. K Sportovnímu centru je navržena příjezdová cesta se sjezdem 
z městské komunikace.  

Umístění Sportovního centra na pozemku umožňuje přístup požární techniky a 
provedení jejího zásahu.  



Připojení stavby sjezdem na pozemní komunikaci svými parametry, provedením a 
způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích 

Stavba ani její část nebude přesahovat na sousední pozemek. Umístěním stavby na 
hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nebude znemožněna zástavba 
sousedního pozemku. 

Novostavba  sportovního centraje umístěna v dostatečné vzdálenosti od hranic 
pozemku. Tato podmínka je splněna. 

 
g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

 
Projektová dokumentace novostavby splňuje požadavky všech dotčených orgánů 

státní správy. 
  
h) Seznam výjimek a plevových řešení 
Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení pro daný projekt. 
 
i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

 
Výstavba Sportovního centra nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 
 
j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby stavby 

(podle katastru nemovitostí) 
 

P. č. (KN) Typ Výměra [m2]  Druh pozemku  Způsob využití  
914/1 KN 15 Ostatní plocha Jiná plocha 
915/1 KN 82 Ostatní plocha Jiná plocha 
915/2 KN 270 Ostatní plocha Jiná plocha 
916/1 KN 3200 Společný dvůr Nádvoří 
916/2 KN 414 Ostatní plocha Jiná plocha 
916/3 KN 1780 Ostatní plocha Jiná plocha 
916/5 KN 791 Společný dvůr Nádvoří 
917 KN 100 Ostatní plocha Jiná plocha 

 
A.4 Údaje o stavbě 

 
a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

 
Jedná se o novostavbu sportovního centra. 
 

b) Účel užívání stavby 
 

Stavba je určená pro sportovní aktivity. 
 

c) Trvalá nebo do časná stavba 
 

Jde o stavbu trvalou. 
 
 
 



d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů1) (kulturní památka 
apod.) 

Nejedná se o kulturní památku. Stavba tudíž nevyžaduje ochranu podle jiných právních      
předpisů. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání  
 

Jedná se o občanskou stavbu, je tedy nutné zajistit bezbariérový přístup. Toho je 
dosaženo pomocí rampy a výtahu, který bude splňovat požadavky na bezbariérové 
využívání.   

 
f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z 

jiných právních p ředpis ů  
 

Bylo zažádáno o vyjádření existence sítí u dotčených správců jednotlivých sítí – E.ON 
Česká republika, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o.; NET4GAS, s.r.o.; Telefónica Czech 
Republic, a.s. a Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno a.s..  

Z těchto vyjádření vyplývá, že při umístění novostavby sportovního centra nedojde ke 
střetu se žádnou sítí technické infrastruktury ve správě výše zmíněných správců. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 
Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení pro daný projekt. 
 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná 
plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / 
pracovník ů apod.) 

 
Jedná se o sportovní centrum se zastavěnou plochou 951,0 m2, obestavěným 

prostorem 7313,3 m3, užitná plocha je 1423,5 m2 (1NP - 923,6 m2 ; 2NP – 499,9 m2). 
 
Stavba je dimenzována pro následující počet osob: 
 
Bar s recepcí a posezením:    max.70 osob 
Zaměstnanci: 
 Úklid:     1 
 Masér:    1 
 Obsluha horolezecké stěny: 3  12 osob 
 Obsluha baru a recepce:  3   
 Instruktor spinning:   1 
 Instruktor jóga:   1 
 Instruktor fitness:   2 
Návštěvnící sauny:      14 osob 
Masážní místnost:      1 osoba 
Horolezecká stěna:      100 osob 
Spinning:       15 osob   
Jóga:        15 osob 
Fitness:       26 osob 
Návštěvníci kanceláře (Zased. místnost)  5 osob 
 
Celkový max. počet návštěvníku je tedy 258 osob. 



 
i) Základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a emisí, 
třída energetické náro čnosti budov apod.) 
 

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla je 18,86 kWh/m3, rok 
 
Odpady budovou produkovány následující a to v obvyklém množství. 

Kód odpadu  Název odpadu 
15 01 01  Papírové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
20 03 01  Směsný komunální odpad 

 
j) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 
 

Projekt není členěn na etapy. Předpokládané zahájení výstavby je II. kvartál 2015, 
datum dokončení 2016. 

 
k) Orienta ční náklady stavby 

 
Cena nebyla stanovena. 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 
SO 01 Sportovní centrum 
SO 02 Zpevněné plochy a oplocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
 
 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Staré Brno, na parcelách p.č. 914/1, 
915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 916/3, 916/5, 917. Terén zájmového území je rovinatého 
charakteru, pouze ve směru severovýchod – severozápad je terén lehce svažitý. Na 
pozemku se nenachází žádné stavby, pouze náletové dřeviny. Přístup na pozemek je 
možný ze zpevněné vozovky s asfaltovým povrchem z ulice Rybářská. 
V dotčeném území jsou vybudovány IS – vodovod, plynovod, splašková kanalizace a 
zemní vedení NN. Staveniště je pro zamýšlenou stavbu vhodné, dostupnost městské 
hromadné dopravy je dobrá. 
Geografické charakteristiky: 
Nadmořská výška:  0,000 = 197,800 m.n.m. (Bpv) 
Klimatická oblast:  -15 °C 
Větrná oblast:  II 
Sněhová oblast:  II 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 

Stavba bude sloužit ke sportovním aktivitám. Jedná se o sportovní lezecké centrum 
se zastavěnou plochou 951m2, obestavěným prostorem 7949,8m3, užitná plocha je 
1423,5m2. K dispozici bude horolezecká stěna, sauna s odpočívárnou a masážní 
místností, fitness, spinning, prostory pro cvičení jógy. Objekt je navržen ještě s jedním 
provozem a tím je kavárna, snack bar. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Ubanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Stavba sportovního centra bude situována blíže severozápadnímu okraji pozemku 
parc. č. 917. Hlavní vstup do objektu je orientován směrem na jiho-východ. Vstup a 
současně vjezd na pozemek bude z veřejné komunikace na jiho-západní hranici pozemku. 
Výškově je stavba osazena s ohledem na okolní terén a v návaznosti na veřejnou 
komunikaci. Návrh výškového osazení stavby je 0,000 = 197,800 m.n.m. Konkrétní 
výškové osazení bude upřesněno při vytyčování stavby. 

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

 
Objekt tvoří půdorysně dva obdélníky. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 26,52 

x 36,30m. Stavba sportovního centra je navržena jako volně stojící objekt. Objekt je 
částečně dvoupodlažní, zastřešen plochou střechou o podélném sklonu 3,7 % a příčném 
sklonu 5 % . Opláštění objektu tvoří samonosná fasáda společnosti Metsec, ta je řešena 
jako provětrávaná, obložena dřevěným obkladem, zavěšeném na dřevěném roštu. 
Objekt je skeletovou halou s ocelovými válcovanými sloupy průřezu HEB300. Část haly je 
zastřešena příhradovými vazníky (nad prostorem horolezecké stěny), část haly je 
zastřešena plnostěnnými vazníky. Na ně je upevněna jednoplášťová střecha 



s konstantním sklonem. Vodotěsnící vrstvu tvoří pozinkovaný plech s polyesterovou 
antikorozní povrchovou úpravou, nakašírovaný na tepelně izolačních panelech Kingspan. 
Fasáda je zateplena tepelnou izolací z minerální vaty, která je vkládána mezi nosné prvky 
samonosné fasády. Na těchto nosných prvcích je proveden záklop OSB deskou tl.15 mm, 
na kterou je připevněna izolace z tvrzené pěny Kingspan Kooltherm K15 tl. 60mm, na  tuto 
je následně proveden dřevěný rošt nesoucí dřevěné opláštění fasády. Jedná se o 
standartizovanou skladbu nabízenou výrobcem. Soklová část je tvořena dekorativní vnější 
silikonovou omítkou. 
Vnitřní konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami s akustickou izolací. Strop 
objektu je tvořen ocelo-betonovou konstrukcí (ztracené bednění z trapézového plechu, 
který je spřažen s ŽB deskou tl.120 mm). Vnitřní schodiště je ocelové s dřevěnými stupni. 
V objektu se nachází výtah. Vnější výplně okenních otvorů budou dřevěné, výplně 
dveřních otvorů vnějších i vnitřních budou taktéž dřevěné. Klempířské prvky budou 
z poplastovaného a pozinkovaného plechu. Osazení stavby vychází z místní situace a 
rovněž z představ stavebníka. 

 

B2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Sportovní centrum bude připojeno na elektrickou energii přípojkou v ulici Rybářské. 
Do objektu bude vedeno napětí 230V a 380V. Vytápění objektu a ohřev vody bude 
zajišťován plynovým kotlem se jmenovitým výkonem do 50 kW. Objekt bude připojen 
vodovodní přípojkou na stávající veřejný řád. Objekt bude odkanalizován do stávající 
jednotné stoky v Rybářské ulici. Kanalizační přípojka bude na pozemku opatřena revizní 
šachtou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je řešen jako bezbariérový dle Vyhlášky č. 389/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Přístupové komunikace mají požadované rozměry a sklony. Na pozemku jsou zřízena dvě 
parkovací místa pro ZTP osoby.   

 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 

Veškeré konstrukce a stavebně technické řešení interiéru i exteriéru jsou navrženy 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví návštěvníků v objektu. Při provádění 
stavby je nutno dbát všech předpisů pro stavbu, montáž a provádění prací na stavbě, 
vyhlášku č. 601/2006 Sb., technologické předpisy a ČSN.  
Při provádění stavby je povinen dodavatel stavby postupovat v souladu s platným 
povolením stavby, dbát na pořádek a čistotu staveniště, po ukončení stavby zlikvidovat 
veškerý odpad legitimním a kontrolovatelným způsobem. Také hlukem, prachem a 
nečistotou nezatěžovat nad přípustnou míru okolní pozemky, stavby na nich a okolní 
životní prostředí. 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na 
jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Část odpadu je možno zpětně využít 
při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 
 
 



B.2.6 Základní charakteristiky objektu 
 

a) Stavební řešení  
 

Objekt sportovního centra je navržen jako skeletový objekt založený na 
železobetonových  patkách a monolitických základových pasech pod samonosnou 
fasádou do rostlého terénu. Stropy jsou ocelo-betonové, nosná konstrukce střechy je 
rovněž ocelová, je tvořena soustavou příhradových a plnostěnných vazníků, vaznic a 
střešních ztužidel. Vnitřní dělící konstrukce jsou sádrokartonové bez nosné funkce. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

 
Základy 

 
Základy můžeme rozdělit na dvě části: Základy pod samonosnou fasádou a základy 

pod jednotlivými sloupy skeletu. 
Základem samonosné fasády jsou základové pásy z prostého betonu. Základové pásy 

budou z betonu třídy C16/20 do úrovně -0,90m pod podlahou, v šířce 200mm. Po 
vykopání na základovou spáru, je potřeba zkontrolovat, zda zemina v základové spáře 
odpovídá výsledkům předběžného geologického posouzení a zda jsou základové poměry 
neměnné v rámci objektu – pro vyloučení důsledků nerovnoměrného sedání stavby.  

Základy pod nosnými prvky skeletu, tedy pod ocelovými sloupy HEB300 jsou 
provedeny jako železobetonové monolitické patky o rozměrech 1,500 x 1,500 x 1,000m. 
Pod ŽB patkami bude provedena podkladní deska z prostého betonu o tl.100mm. Mezi 
krajními patkami bude proveden monolitický základový pás z prostého betonu šířce 
300mm a hloubce 745mm sloužící jako základ samonosné fasády. Spodní hrana pásu 
bude v úrovni –1,140 m. 

Výtahová šachta bude založena na základové železobetonové desce tl. 400 mm. Pod 
základovou deskou výtahové šachty je provedena podkladní deska z prostého betonu o tl. 
100mm. Dno výtahové šachty je v úrovni -1,450m. 
Na základové pásy bude provedena celoplošně podkladní ŽB deska o výšce 200mm. Ta 
je při spodním okraji vyztužena kari sítí KARI R8 15/15. Deska se provede na zhutněný 
stěrkopískový podsyp v tloušťce 100mm. Na této desce je uložena hydroizolace, která 
bude protažena pod obvodovými stěnami ven.  
Výkopy budou prováděny bez pažení, jedná se tedy o svahovou jámu a základové rýhy. 
Základovou spáru je potřeba chránit před rozbřednutím a promrzáním. 
 

Svislé konstrukce 
 

Sportovní centrum má skeletový konstrukční systém s ocelovými sloupy, průvlaky, 
stropnicemi a ztužidly. Ocelové sloupy válcovaného průřezu HEB300 jsou kotveny do 
ocelových patek navržených dle statického výpočtu. Patky jsou připevněny pomocí 
ocelových kotevních šroubů k železobetonové základové patce. Objekt je rozdělen do 
modulové sítě, vzdálenost jednotlivých os je následující: 
Příčný směr:  Vzdálenost os A-B a F-G je 3,5m 

Vzdálenost os B-C, E-F, C-D a D-E je 4,75m 
 
Podélný směr: Vzdálenost os 1-2 je 15,5 m 

Vzdálenost os 2-3, 3-4, 4-5 a 5-6 je 5,00m 
 
 
   



Budova je opláštěna samonosným fasádním systémem Metsec. Nosnou konstrukci 
fasády tvoří ocelové tenkostěnné profily U a C. Profil U tvoří úložné lišty, paždíky, nadpraží 
a parapety otvorů. Profily C tvoří nosné sloupky se standartní osovou vzdáleností 600 mm. 
Sloupky jsou ke skeletu připevněny v místě průvlaků a vazníků, tímto je zajištěna stabilita 
fasády. Přípoj zároveň umožňuje dilataci fasády ve svislém směru. Sloupky jsou z vnitřní 
strany zaklopeny dvěmi sádrokartonovými deskami s parozábranou. Prostor mezi sloupky 
je vyplněn minerální fasádní vatou Isover Fassil10 tl. 50mm. Na C profily je z vnější strany 
přišroubována OSB deka tl. 15mm. Na OSB desku jsou připevněny panely z rezolové tuhé 
pěny Kingspan Kooltherm K15 tl. 60mm. Panel je na jedné straně opatřen uzavřenou 
černou hliníkovou fólií a na druhé straně mikroperforovanou hliníkovou fólií. Panel je opět 
připevněn k nosným stojkám fasády. Na panelech je dřevěný rošt  (opět kotven do 
nosných C profilů fasády) nesoucí opláštění fasády dřevěnými deskami. Celková tl. fasády 
je 264 mm.  

  
Nenosné konstrukce a podhledy 
 

Sádrokartonové příčky 
Rozčlenění dispozice jednotlivých pater bude provedeno lehkými montovanými 

příčkami. Příčky budou provedeny v jednotném systému – příčky.tl. 150mm – dvojitě 
opláštěné 2x12,5mm + jednoduché nosné kovové profily tl. 100mm s vloženou akustickou 
izolací tl. min 75mm. Příčky tl.100mm (členící prostory hygienického zázemí a šaten) – 
jednoduše opláštěné 1x12,5 mm + jednoduchý kovový profil tl. 75mm s vloženou 
akustickou izolací tl. 60mm s objemovou hmotností 40 kg/m3. Instalační předstěny 
v hygienickém zázemí (výšky 1,2m) tl. 150mm jednoduše opláštěné 1x12,5mm + 
jednoduché kovové profily tl. 100mm. Na rozhraní požárních úseků budou použity SDK 
příčky s požadovanou požární odolností. 
  
Podhledy 

Budou provedeny ve všech místnostech s výjimkou horolezecké stěny. Podhledy 
jsou ve všech případech sádrokartonové, zavěšené na ocelovém roštu – rozteč závěsu je 
dle údajů výrobce 500 x 1000 mm. Cílem podhledů je snížení světlé výšky místností, 
vedení instalací, estetický dojem. Ve sprchách, šatnách a hygienickém zázemí sauny 
bude použito SDK desek s impregnací proti vlhkosti. V místnostech se sportovní činností 
(spinning, fitness, jóga) budou použity SDK desky s akustickou pohltivostí.  
Napojovací spáry mezi sádrokartonovými deskami budou hladce přešpachtlovány na obou 
vrstvách, dilatace v podélném směru dle technologických údajů výrobce. Obecně bude pro 
začištění SDK desek použito systémových lemujících profilů – hliníkové nárožníky, profily 
pro doběh desek k obvodovým konstrukcím atd. dle detailů výrobce. Příčky budou 
založeny a kotveny do železobetonové stropní desky přes dilatační pásku dle prováděcích 
předpisů výrobce. Při kotvení bude použito připojovací těsnění. 

 
 Vodorovné konstrukce 
 

Sloupy jsou v úrovni 2.NP propojeny v podélném směru průvlaky, které tvoří 
ocelové válcované profily IPE300. Průvlaky jsou na sloupy připojeny tuhým rámovým 
přípojem. Průvlaky jsou v příčném směru spojeny stropnicemi, které tvoří ocelové 
válcované profily IPE160, jejich osová vzdálenost je 1000mm a jsou přivařeny k stojinnám 
průvlaků. Na stropnice je potom uložen trapézový plech TR55/250 tl. 0,75 mm, jako 
ztracené bednění a vylita monolitická deska. Beton je třídy C25/30. Tloušťka desky je 120 
mm nad hranou trapézového plechu. Deska je vyztužena kari sítěmi, které jsou přivařeny 
k ocelovým průvlakům. 
 



 Schodišt ě 
 

V objektu se vyskytují 2 schodiště. Jedno se nachází v prostoru vstupní haly, druhé 
potom v prostoru horolezecké stěny. Obě schodiště jsou provedena jako ocelová. 
Základem konstrukce jsou ocelové schodnice, které podporují schodišťové stupně. Stupně 
jsou dřevěné a jsou mechanicky připevněny k ocelovým plechům, které tvoří nosnou 
konstrukci stupňů. Nástupní rameno schodišťové desky bude uloženo na základovém 
pásu pod prvním schodišťovým stupněm a bude navazovat na podestovou desku. 
Podestová deska je tvořena nosným roštem, který je podepřen 4 sloupky. Sloupky jsou 
tvořeny dvěma svařenými profily U120. Výstupní rameno navazuje na podestovou desku a 
je svarem připevněno na ocelový plech tl. 15 mm, který je svarem připevněn k průvlaku 
IPE 220. Schodiště je navrženo na konstrukční výšku 3750mm. Výška schodišťového 
stupně v nástupním rameni je 187 mm a ve výstupním rameni 188 mm, šířka 
schodišťového stupně je 276 mm. Schodiště bude opatřeno ocelovými nerezovými madly. 

 
Výtah 
 
V objektu je umístěn výtah. Nosnou konstrukci výtahu tvoří železobetonové, 

monolitické stěny. V čele výtahové šachty bude navržen železobetonový průvlak. Rozměry 
výtahové šachty jsou šířka x hloubka – 1650 x 1625 mm, šířka x výška dveří 1000 x 2100 
mm. Rozměry klece šířka x hloubka – 1100 x 1400 mm. Předběžně je uvažováno o výtahu 
společnosti OTIS se strojovnou umístěnou v horní části výtahové šachty. Na základě 
výběru dodavatele stavby bude výtah upřesněn, musí však být dodrženy podmínky 
stanoveny vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby. Součástí klece bude obousměrné dorozumívací zařízení 
umístěné nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopné sedátko ve výši 500 mm nad podlahou 
a v dosahu ovládacích prvků, ovládací panel výtahu s popisem v braillově písmě bude 
umístěn ve výšce 800-1200 mm a ve vzdálenosti min 400 mm od čelní nebo zadní stěny 
klece. 

 
Střecha 
 
Nosná konstrukce střechy je vazníková a je tvořena ocelovými válcovanými profily. 

Vazníky mezi modulovou osou 1 a 2 jsou příhradové. Překlenují vzdálenost 15,5 m a jsou 
ve sklonu, který profiluje spád střechy 3,5 %, což je spád zajišťující odvodnění střechy. 
Zároveň se výška kotvení vazníku na sloupy od středního vazníku směrem ke stranám 
snižuje, je tak dosaženo příčného sklonu 5%. Horní pás vazníku tvoří obdélníková trubka 
SHS 120x120x6,3. Tento profil je válcován z oceli S355, všechny ostatní profily jsou 
z oceli S235. Dolní pás vazníku je tvořen profilem obdélníkové trubky SHS 120x120x4,0. 
Diagonály jsou tvořeny kruhovou trubkou TR Ø 70x3,2. Příčně je střešní konstrukce 
ztužena vaznicemi. Tyto jsou tvořeny profilem SHS 100x100x4,0. Stabilita dolního pásu 
vazníku je zajištěna pomocí vzpěr, které tvoří kruhová trubka Ta je přivařena k dolnímu 
pásu vazníku a k vaznici. 

Vazníky mezi modulovými osami 2-3, 3-4, 4-5 a 5-6 jsou plnostěnné, jsou tvořeny 
profilem IPE300. V těchto polích je příčné ztužení zajištěno rovněž pomocí vaznic, ty tvoří 
také profily SHS 100x100x4,0. Mezi modulovými osami C-D jsou v celé délce objektu 
umístěna střešní ztužidla, ta tvoří plnostěnné kruhové tyče Ø 30mm, které budou 
předepnuty předpínacím šroubem tak, aby v tyčích působilo pouze tahové napětí. 
 Skladba střešního pláště je jednoplášťová. Tvoří ji střešní panely Kingspan KS1000 
TOP-DEK, celk. tl. 100 mm. Tloušťka vnějšího a vnitřního plechu je 0,6 mm. Výrobce 
panely dodává s PVC hydroizolací, která je již mechanicky kotvena k panelům. Panely 



jsou mechanicky kotveny k hornímu pásu vazníku. Při kotvení je zapotřebí aplikovat 
butylovou těsnící pásku. Při pokládce panelů je nutné držet se zásad výrobce. 

 
Podlahy 
   
Podlahy budou obloženy dlažbou přímo na vrstvu strojně hlazeného betonu. 

Nášlapné vrstvy podlah se mohou pokládat až po důkladném vyschnutí jak podkladu, tak 
omítek. Do tmelu položená dlažba bude spárována flexibilní spárovací hmotou s obsahem 
hydrofobních přípravků proti pronikání a vsakování vody. Dlažba bude buď velkoformátová 
600x600 mm, nebo 300x300 mm. Minimální součinitel smykového tření je u keramických 
dlažeb 0,6. Všechny obklady jsou řešeny v návaznosti na kladení dlažeb a budou 
provedeny do výšek daných projektem. 
 Schodiště bude obloženo dřevem, na hranu se použijí nerezové lišty. Musí být 
zajištěno tak, aby povrch vykazoval hodnotu součinitele smykového tření min. 0,6. 
 Podlaha v komunikačních prostorech a v prostorech horolezecké stěny bude 
tvořena epoxidovou stěrkou, barva bude specifikována stavebníkem. Prostor horolezecké 
stěny bude vytápěn s využitím podlahového topení, které budenapojeno na plynový kotel. 
 Podlahy v 2.NP budou umístěny na kročejovou izolaci Rockwool ND tl. 40mm. 
V místnosti pro cvičení jógy bude lehká plovoucí laminátová podlaha. V místnosti pro 
fitness  a spinning bude položena pryžová podlahovina Regupol tl. 15 mm.  
 Přechody mezi podlahami budou kryty přechodovými hladkými lištami v odstínu 
kování dveří. 
 Exteriérové terasy v 1.NP budou provedeny ze dřeva. Volba dřeva bude provedena 
tak, aby terasa esteticky ladila k dřevěnému obkladu fasády. 
 Jednotlivé skladby konstrukcí jsou podrobněji řešeny v části D1.1.-15 Výpis skladeb 
konstrukcí. 

 
 
Obklady 

 
Budou provedeny keramické obklady hygienických místností a kuchyňských linek. 

Obklady budou provedeny ze shodného materiálu jako keramické dlažby a budou 
provedeny do výšek stanovených projektem, zakončeny budou lištou profilu L. Spárování 
obkladůbude provedeno podle odstínu dlažby. Nad obklady musí být provedena omítka 
s malbou vhodnou do mokrého prostředí.  

 
Izolace tepelné a zvukové 

   
Fasáda bude provedena kontaktním zateplovacím systémem pomocí panelů 

Kingspan Kooltherm K15 tl. 60mm, které jsou přes OSB desku připevněny k nosným 
stojkám fasády. Výrobce deklaruje hodnotu součinitele tepelné vodivosti λD=0,023 W.m-

1.K-1. Mezi nosné stojky fasády bude umístěna tepelná izolace Isover Fassil10 tl. 50 mm, 
výrobce deklaruje hodnotu součinitele tepelné vodivosti λD=0,035 W.m-1.K-1. Provedení 
kontaktního zateplení se bude řídit prováděcími předpisy výrobce a příslušnými platnými 
ČSN.  

Soklová část bude zateplena deskami z extrudovaného drenážního polystyrenu tl. 
80mm. Očekávaná hodnotu součinitele tepelné vodivosti je max. λD=0,035 W.m-1.K-1. Sokl 
je také opatřen silikonovou omítkou. XPS polystyren je vytažen min. 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu. 
 Tepelná izolace podlah na zemině je navržena z expandovaného polystyrenu EPS 
200 S STABIL tl.120mm. 



 Navržená tepelná izolace plní zároveň i funkci akustické izolace. SDK příčky jsou 
svým technickým a konstrukčním řešením provedeny tak, aby splňovaly požadavky na 
akustický útlum mezi jednotlivými místnostmi. Kročejová izolace podlah 2.NP je tvořena 
deskami z minerální plsti ROCKWOOL ND TL.40 mm. Kročejová izolace bude 
odseparována od roznášecí vrstvy podlahy (betonová mazanina) pomocí volně položené 
PE fólie. 

 
Izolace proti vod ě a vlhkosti 
 
Povrch základové desky se po dostatečném vyzrání opatří asfaltovým penetračním 

nátěrem bez obsahu rozpouštědel. Na takto upravený povrch se provede hydroizolace 
proti vlhkosti – nataví se SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné 
rohože (např. Sklodex 40 Specialmineral). Asfaltový pás se přetáhne taky na OSB desku 
obvodového pláště min. 300 mm nad upravený terén. OSB deska bude v této části rovněž 
opatřena asfaltovým penetračním nátěrem bez obsahu rozpouštědel. Na tento je natavena 
druhá vrstva hydroizolace s vložkou z hliníkové fólie proti radonu (např. Paraelast AL+V 
S40). 
 Výtahová šachta bude rovněž upravena hydroizolací a před zahájením stavebních 
prací bude provedeno odsouhlasení dodavatelem výtahu. 

 
Úpravy povrch ů 
   
Povrchová úprava vnějších obvodových stěn je jednotná v rámci celého objektu. 

Jedná se o obklad dřevěnými deskami. Desky budou tl. 30mm a výšky 75mm. Výběr 
konkrétního dřeva a barvy bude stanoven po konzultaci stavebníka s architektem. 
 Sádrokartonové příčky budou natřeny barvou odolnou vůči otěru, barva dle 
samostatného projektu interiéru. 
 Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem – barva šeď antracitová. 

 
c) Mechanická pevnost a stabilita 

 
Při navrhování a posuzování nosných prvků objektu bylo použito norem ČSN EN 1997-

1 (73 1000 - Navrhování geotechnických konstrukcí) a ČSN EN 1992-3 (Navrhování 
betonových konstrukcí) a dalších norem uvedených ve statickém výpočtu. Výztuž je 
umístěná jak při horním (vnitřním) tak při spodním (vnějším) okraji tak, aby bylo zabráněno 
zřícení stavby nebo její části, vyloučeno nepřípustné přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení, nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 

a) Technické řešení 
 

Řešení vytápění objektu je navrženo pomocí plynového kotle se jmenovitým výkonem 
do 50kW. Kotel bude umístěn v technické místnosti. Hlavní uzávěr plynu s plynoměrem je 
umístěn na severo-východní fasádě objektu. K vytápění bude sloužit i vzduchotechnika 
s rekuperačními výměníky. Plynový kotel bude také zajišťovat ohřev teplé vody do 
zásobníku. Objekt bude zásobován vodou ze stávajícího veřejného řádu, na který bude 
navazovat vodovodní přípojka. Potrubí přípojky bude přivedeno k hlavnímu uzávěru, který 
bude osazen ve vodoměrné šachtě. Objekt bude připojen na elektrickou energii zemní 
přípojkou z elektrického rozvaděče umístěného ve zděném pilíři na hranici pozemku. Tato 



přípojka bude ústit v rozvodné skříni umístěné v zádveří objektu. Do objektu bude vedeno 
napětí 230V a 380V. Pro provedení přípojek bude nutné provést průtlak pod garáží na 
parc. čísle 902/15. Potrubí bude položeno do chrániček předepsaných normou ČSN 73 
6005, musí být dodrženy ochranná pásma jednotlivých sítí. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

V objektu sportovním centru se budou vyskytovat tato technická a technologická 
zařízení: plynový kotel se jmenovitým výkonem do 50 kW, Vzduchotechnická jednotka 
s rekuperačními výměníky, akumulační nádoba a výtah. Jednotlivá zařízení budou přesně 
definována v samostatných projektech.  
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
 

Všechny body jsou podrobněji popsány v Technické zprávě požární ochrany 
zpracované Bc. Jakubem Vančurou a zařazené v dokumentaci. 

 
a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 
 
Prostor horolezecké stěny je hodnocen jako samostatný požární úsek. Zbytek 

dispozice objektu bude tvořit 2. samostatný požární úsek o 2 podlažích s výjimkou 
technické místnosti č.1.13 a instalační šachty nacházející se v této místnosti: 
 
PÚ č. N1.1  - Horolezecká stěna - místnost č. 1.23, galerie ve 2.NP – ozn. 2.16  
PÚ č. N1.2/N2 - Dispozice 1.NP s výjimkou horolezecké stěny a dispozice 2.NP 

místnosti č. 1.01 – 1.09; 1.11-1.12; 1.14 – 1.19; 1.21; 1.22; 1.24 – 
1.29; 1.31 – 1.32; 2.01 – 2.09; 2.11 – 2.15; 2.17 – 2.19; 2.21 

PÚ č. N1.3  - Technická místnost 1.13 , ve které je umístěn plynový kotel 
PÚ č. N1.4/N2 - Instalační šachta umístěna v místnosti 1.13 

 
 

b) Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
 

Úseky spadají do II. SPB. PÚ č. N1.1 má hodnotu požárního výpočtového zatížení 
pv=20,336 kg.m-2. PÚ č. N1.2/N2 má hodnotu požárního výpočtového zatížení pv=36,637 
kg.m-2. PÚ č. má pv=15,372 kg.m-2. 

 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 

požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
 

Vodorovné konstrukce jsou posuzovány jako nosné konstrukce uvnitř objektu zajišťující 
stabilitu. Požadavek stanovený normou ČSN 73 0802 je pro II.SPB RE30. Zavěšený 
podhled v 1NP bude realizován z SDK desek Knauf RED tl. 15mm, vykazující požární 
odolnost 30 min. Požární stěny  jsou příčky oddělující od sebe požární úseky. Funkci 
požárních stěn plní stěny oddělující požární úseky od sebe. Tyto stěny jsou řešeny jako 
sádrokartonové příčky typu Knauf s ocelovou nosnou konstrukcí, oboustranně opláštěné 
deskami Knauf Red tl. 15 mm s výplní z minerální izolace. Dle údajů výrobce vykazují 
požární odolnost min. 90 min. Požadavek na obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu 
(fasáda je samonosná) je REW15. Obvodové stěny tvoří typizovaná skladba společnosti 
Metsec. Výrobce udává požární odolnost 120 min. Požadavek na nosné konstrukce uvnitř 
objektu je RE30 – jedná se kromě vodorovných konstrukcí také o sloupy skeletu. Ty jsou 
tvořeny válcovanými profily HEB300. Sloupy jsou buď chráněny sádrokartonovou příčkou 



Knauf White, nebo stojí-li samostantně jsou obloženy protipožárním obkladem z desek 
Knauf Fireboard tl. 15mm, zajišťující požární odolnost 45 min. Požadavek na nosnou 
konstrukci střechy je R15.Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými profily. 
V požárním úseku č. N 1.2/N2 je na volnou konstrukci ocelových I profilů zespod opatřen 
podhled z desek Knauf RED tl.15 mm – tím bude zajištěna požadovaná požární odolnost. 
Nosnou konstrukci střechy nad požárním úsekem N1.1 tvoří příhradové vazníky, které 
vykazují požární odolnost 30 min. Požadavek na nosné konstrukce schodišť mimo 
chráněnou únikovou cestu je R15DP3. Schodiště je navrženo jako ocelové, jeho nosná 
konstrukce vykazuje požární odolnost 15 min – průkaz požární odolnosti nosné konstrukce 
schodišť dle Eurokódů musí být součástí statického výpočtu.  
   

d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest  
 

Z posuzovaného objektu vedou ze všech prostor vždy dvě únikové cesty, které ústí na 
volné prostranství. Mezní délka úniku dle tab. 18 ČSN 73 0802 je pro nejvyšší 
předpokládanou hodnotu koeficientu a=0,924 rovna hodnotě 43,8 m. Z každého místa 
požárního úseku vede na volné prostranství vždy minimálně jedna nechráněná úniková 
cesta, která tuto hodnotu splňuje. Délka úniku je měřena vždy z nejvzdálenějšího místa 
místnosti až na volné prostranství. 
 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného 
prostoru 

 
Požárně nebezpečný prostor jihovýchodní fasády je max. 11,4m, požárně nebezpečný 

prostor severovýchodní fasády je max. 9,3m, požárně nebezpečný prostor severozápadní 
fasády je max. 11,4m a požárně nebezpečný prostor jihozápadní fasády je max. 11,2m  
Odstupové vzdálenosti nepřesahují hranice pozemku ani nezasahují do jiných objektů. 
 

f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně 
rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 

 
Vnější odběrní místa 
Potřeba vnější požární vody pro hasební účely musí být zajištěna v souladu s ČSN 73 

0873. Vnější nadzemní hydrant je požadován do vzdálenosti 150 m od objektu, max. 300 
m mezi sebou, na potrubí DN 150. V případě, že by původní hydranty nesplňovaly 
předepsanou podmínku, bude potřeba zřídit hydranty nové. 

 
Vnitřní odběrní místa 
Vnitřní odběrná místa – hadicové systémy budou provedeny v PÚ č. N1.2/N2. Hadicový 

systém bude osazen ve výšce 1,1 m nad úrovní podlahy. Vnitřní hadicový systém se 
požaduje s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti DN 25, délky 20 m na bubnu a 
s uzavíratelnou proudnicí; hydrodynamický přetlak je dle ČSN 73 0873 požadován 0,2 
Mpa a současně průtok uzavíratelnou proudnicí 0,3 l/s. 

 
PHP 
V PÚ č. N1.1 budou umístěny 3 přenosné práškové hasící přístroje s 6kg náplní 

s hasící schopností 21A/113B.  
V PÚ č. N1.2/N2 bude umístěno 6 přenosné práškové hasící přístroje s 6kg náplní 

s hasící schopností 21A/113B.  
V PÚ č. N1.3  bude umístěn 1 přenosný práškový hasící přístroj s 6kg náplní s hasící 

schopností 21A/113B.  
 



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

 
Zásah hasičského záchranného sboru je technicky možný, příjezdová komunikace 

svými parametry vyhovuje ČSN 73 0833 a vyhl. Č. 23/2008Sb. Je široká 4m a od objektu 
je vzdálená max 15m. 

 
h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická za řízení) 
 

Objekt bude vybaven elektroinstalací v běžném provedení (v sádrokartonových 
příčkách), zařízením autonomní detekce a signalizace, hromosvodem, plynovým kotlem. 
Objekt bude napojen na plyn. V objektu bude vzduchotechnické zařízení. Komíny 
s minimální požární odolností EI 15min budou vzdáleny od stěn dle technického listu 
výrobce, bude provedena zkouška jejich těsnosti a revizní zpráva spalinové cesty.  

V technické místnosti, kde bude umístěn plynový kotel bude zajištěn přívod vzduchu 
dle technického listu výrobce a norem. Kotel bude umístěn min 500 mm od stavebních 
konstrukcí, popř. ve větší vzdálenosti dle technického listu.  
Při instalaci jednotlivých zařízení budou splněny příslušné normy a technické listy výrobců.  

 
i) Posouzení požadavk ů na zabezpe čení stavby požárn ě bezpečnostními 

zařízeními 
 

Objekt bude osazen zařízeními autonomní detekce a signalizace. Osazení bude 
provedeno v komunikačních prostorech. Instalace a samotné zařízení budou odpovídat 
příslušným normám. 

  
 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek. 
 

Bude označen uzávěr plynu, rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač 
elektrického proudu a uzávěry vody, rozvodů, produktovodů a ústředního topení. 

Únikové cesty budou označeny dle ISO 3864. Také bude v objektu provedena 
instalace nouzového osvětlení. 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
 

Hodnocení tepelných ztrát objektu a potřeby tepla na vytápění a průměrného 
součinitele prostupu tepla bylo stanoveno dle ČSN EN 12831, ČSN 73 0540 a vyhláška č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a výpočtově hodnoceny 
v souladu s ČSN 73 0540-2:2011+Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
Výpočet je proveden dle ČSN EN 12831, ČSN 73 0540. Při výpočtu byly uvažovány tyto 
parametry prostředí: 
Lezecká stěna:   Θi=+15°C, φ=50% 
Sportoviště a ostatní místnosti: Θi=+20°C, φ=50%  
Poloha stavby – Brno:  Θe=-15°C, φ=84%. 

 
 
 



b) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
 

Pro sportovní centrum nebyly uvažovány žádné alternativní zdroje energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 
vodou, odpad ů apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrac e, hluk, prašnost 
apod.). 
 

Jedná se o stavbu občanského vybavení. V objektu jsou navržena hygienická 
zázemí v souladu s počtem návštěvníků a odpovídají normativním předpisům. Stavba je 
přístupná i tělesně postiženým občanům, pro které je zřízena samostaná šatna společně 
s hygienickým zázemím (sprchový kout, toaleta). 

Objekt bude větrán nuceně s využitím vzduchotechniky. Vytápěn bude plynovým 
kotlem se jmenovitým výkonem do 50 kW. K vytápění bude částečne sloužit i 
vzduchotechnika s rekuperačními jednotkami. V prostoru horolezecké stěny bude vytápění 
zajištěno pomocí podlahového topení. Osvětlení místností je navrženo kombinované tj. 
denní osvětlení okny a umělé osvětlení svítidly. Výjimku tvoří místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 
1.06, 1.07, 1.08, 1.11, 1.13, 1.16, 1.23, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 
2.08, 2.09, 2.11, 2.19  kde je navrženo osvětlení umělé. Je navrženo dle ČSN EN 12464-1 
(36 0450) Světlo a osvětlení. 

Objekt bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou na stávající veřejný řád. 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky v Rybářské ulici. Kanalizační 
přípojka bude na pozemku opatřena revizní šachtou. 

Stavba nebude mít významný vliv na okolí. Nebude ho zatěžovat hlukem ani 
vibracemi. Pouze v době výstavby se může objevit zvýšená prašnost. Bude to jen 
krátkodobě a v případě velké prašnosti bude snižována kropením vozovky. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  
 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
 

Dle posudku hodnocení radonového indexu pozemku se stavební pozemek nachází 
v kategorii středního radonového indexu. Jako protiradonové opatření jsou navrženy 2 
vrstvy hydroizolace – jedna s nosnou vložkou ze sklorohože Sklodex 40 Special Mineral, 
druhá s vložkou z hliníkové fólie Paraelast Al+V S40. 

 
b) ochrana p řed bludnými proudy 

 
V lokalitě se nepředpokládá se výskyt bludných proudů. Proto není navržena ochrana 

před bludnými proudy. 
 

c) ochrana p řed technickou seismicitou 
 

Stavba nebude dotčena technickou seismicitou. Technická seismicita – tedy lokální 
seismicitní účinky, vyvolané trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzací 
vodního proudu apod. se na míst stavby nevyskytují. Jediným zdrojem technické 
seismicity by mohla být doprava.  

Intenzita a charakter otřesů závisí na geologických poměrech, druhu základové půdy, 
stavu a hmotnosti objektů, typu základové konstrukce, na rychlosti a zrychlení vozidel. 



V současné době je na přilehlé místní komunikaci velmi řídká doprava, převážně osobních 
aut.  

 
d) ochrana p řed hlukem 
 
Nepředpokládá se působení hluku na stavbu ani produkce hluku většího než hodnoty 

hygienického limitu v ekvivalentní hladině (50db/den, 40dB/noc). Proto není ochrana před 
hlukem navržena. 

 
e) protipovod ňová opat ření  

 
Dle mapy Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka se dotčený 

pozemek nenachází v záplavovém území. Proto nejsou navržena protipovodňová 
opatření. 

 
f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 
V zájmovém území záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí výhradní ložiska 

vedená v bilanci zásob ČR, ani významná těžená ložiska. Nejsou zde evidovány dobývací 
prostory (DP) ani chráněné ložiskové území (CHLÚ). Území není poddolováno. Proto se 
nepředpokládá vliv těchto účinků na stavbu.  

 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Sportovní centrum bude připojeno na elektrickou energii přípojkou v ulici Rybářské. Do 
objektu bude vedeno napětí 230V a 380V. Dále je objekt připojen na středotlaké plynové 
potrubí v ulici Rybářské. Skříň HUP je umístěna na severozápadní fasádě objektu. 
Vytápění objektu a ohřev vody bude zajišťován kotlem plynovým kotlem se jmenovitým 
výkonem do 50 kW. Objekt bude připojen vodovodní přípojkou na stávající veřejný řád. 
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky v Rybářské ulici. Kanalizační 
přípojka bude na pozemku opatřena revizní šachtou. 

 
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

 
Potrubí splaškové kanalizace bude DN 200, vodovodní přípojka bude průměru 80 mm. 

 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
 

K  novostavbě sportovního centra je navržena příjezdová komunikace se sjezdem. 
Sjezd je navržen v místě, kde jsou rozhledové poměry vyhovující, silnice je zde 
v dostatečném úseku přímá. Šířka sjezdu v příčném směru je 5,5m. Kolem hran sjezdu se 
nacházejí krajnice o šířce 0,25m. Vjezdový i výjezdový pruh má 2,5m.  

Bude provedeno oplocení pozemku, oplocení bude řešeno dle individuálních 
požadavků investora. Výška oplocení bude alespoň 1,7 m. Sloupky budou osazeny do 
připravených základových patek. Hloubka patky bude do nezámrzné hloubky, tj. min 1m 
pod terén. 

 



b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
 

Sjezd s příjezdovou cestou k objektu bude napojeno na stávající místní komunikaci 
v městě Brně. Jedná se o komunikaci vedoucí s návrhovou rychlostí 50km/hod. Délka 
rozhledu pro zastavení stanovena dle ČSN 73 61 02, ČSN 73 61 10 je 35m. 

 
c) doprava v klidu 

 
Pro dopravu v klidu je navrženo 42 parkovacích stání z toho 2 stání odpovídají svými 

parametry parkovacímu místu pro telesně postižené. Na pozemku je bezproblémová 
možnost otočení osobního automobilu. 

Je dodržena podmínka, že parkovací stání nezasahuje do rozhledových trojúhelníků při 
výjezdu na stávající komunikaci. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
Netýká se stavby. Nejsou navrženy ani stavbou dotčeny žádné cyklistické nebo pěší 

stezky. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH  
 

a) terénní úpravy 
 

Na pozemku dojde k terénním úpravám. Terén je rovinatého charakteru, jen mírně 
klesá od severovýchodu směrem k severozápadu k přilehlé místní komunikaci. Nejprve 
bude na místě stavby a terénních úprav provedena skrývka ornice. Ta bude deponována 
stranou od ostatní vytěžené zeminy. Po dokončení stavby a terénních úprav dojde k jejímu 
zpětnému rozprostření na pozemek a ozelenění.  

 
b) použité vegeta ční prvky 

 
Po dokončení stavby dojde k ozelenění skryté zeminy trávou. Na pozemku budou 

osazeny stromy dle architektonického návrhu a přání investora. 
 

c) biotechnická opat ření 
 

Pozemek není tak rozsáhlý, tak svažitý a do takové míry vystaven erozi, aby bylo nutné 
navrhnout řešení protierozní ochrany v území. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

 
Stavba významně neovlivní životní prostředí. Stavba nebude významným zdrojem 

znečištění ovzduší. Pro vytápění bude použit plynový kotel. 
Stavba nebude zdrojem hluku. Všechny hodnoty hygienického limitu v ekvivalentní 

hladině (50dB/den, 40dB/noc) budou dodrženy i při výstavbě. 
Stavba nebude mít negativní vliv na podzemní ani povrchové vody. Při výstavbě ani při 

provozu sportovního centa nebudou splaškové vody volně vypouštěny na pozemek. 
Stavba bude napojena na splaškovou kanalizací. Dešťová voda bude svedena do 
samostatné zasakovací šachty a likvidována – vsakována také na pozemku investora. 



Stavba se nenachází v pásmu Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani 
pásmu hygienické ochrany vod (PHO) vodních zdrojů. V okolí záměru se nenacházejí 
léčebné prameny. 

 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 

ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí v krajin ě 
 

Na území výstavby se nenachází památková rezervace, památková zóna, ani se 
nejedná o zvláště chráněné území. Dále se zde nenachází prvky ÚSES. Na pozemku se 
nenacházejí vzrostlé dřeviny ani památné stromy, vzácné či chráněné rostliny nebo 
živočichové. 

 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

 
Území stavby nespadá do Ptačí oblasti ani do EVL( evropsky významná lokalita). 

Stavba tedy nebude mít tedy vliv na prvky Natura 2000. 
 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 

Nebylo vyhodnoceno vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství.  

 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
 

Stavba nevytváří žádná ochranná pásma. Kolem domu se nachází pouze požárně 
nebezpečný prostor. Ten je blíže specifikován v článku B.2.8 e 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na obyvatelstvo. Stavba je navržena podle 
příslušných norem, zákonů a vyhlášek. 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 

Při výstavbě objektu bude zapotřebí připojení na elektrickou energii a ke zdroji vody. 
Elektrická energie bude k dispozici z elektrické přípojky NN – z rozvaděče umístěného na 
kraji pozemku.  

Potřebu vody pokryje voda z veřejného vodovodního řádu. 
 
b) odvodn ění staveništ ě 

 
Staveniště bude chráněno proti vniknutí vody vhodným vysvahováním. Pláň pro stavbu 

samotného objektu bude mírně vysvahována tak, aby dešťová přívalová voda byla 
odvedena mimo místo stavby. Pomocí drenážních trubek bude svedena možná podzemní 
voda, která může nastoupat při přívalovém dešti. 
 

c) napojení stavby na stávající dopravní a technick ou infrastrukturu 
 

Jsou podrobněji rozebrány v článcích B.3 a,b; B.4 a,b,c,d 



 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Okolní stavby a pozemky nebudou v průběhu výstavby ani samotnou novostavbou 

nijak dotčeny. Při výstavbě může dojít k mírnému znečištění přilehlé vozovky blátem. 
Pokud k tomu dojde, komunikace bude navrácena do původního stavu. 

 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin 
 

Pozemek pro stavbu je holý, bez stávajících budov a vzrostlých dřevin. V rámci 
výstavby tedy nedojde k žádným bouracím pracem ani kácení porostů. U místní 
komunikace, v místě budoucího sjezdu vznikne provizorní sjezd pro techniku zhutněného 
násypu zeminou. Na tomto provizorním sjezdu bude také vytvořeno provizorní parkovací 
stání pro osobní automobil. Jinak nebudou okolní pozemky stavbou nijak dotčeny. 

 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

 
Deponie zeminy i skývky ornice bude umístěna na pozemku investora. Zábor bude 

proveden jeden při připojování inženýrských sítí.  
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 
 

Při výstavbě mohou být produkovány papírové obaly (kód odpadu 15 01 01) a plastové 
obaly (15 01 02); směsný komunální odpad (20 03 01); železo a ocel (17 04 05);  odpadní 
barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (08 01 11 N); 
odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky (08 01 17 N); obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné, s dalším roztříděním na papírové, plastové a kovové (15 01 10 
N) a absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (15 02 02 N). Doklady 
o uložení a likvidaci odpadů na skládkách k tomu určených budou doloženy ke kolaudaci. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

 
Celková bilance zemních prací je odhadována na 2000m3. Deponie ornice i zeminy 

bude umístěna na pozemku investora. Veškerá zemina bude použita pro násypy a 
následnou modelaci terénu. Veškerá ornice bude zpět rozprostřena na terén a ozeleněna. 

 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

 
Pří výstavbě bude zamezeno úniku provozních kapalin z technických strojů. Odpady 

budou likvidovány ve skládkách k tomu určených. Orniční vrstva pláně bude skryta, 
deponována stranou ostatní zeminy a poté opět rozprostřena na pozemku. Při výstavbě 
nebudou kontaminovány podzemní vody ani půda. 

 
 
 
 
 
 



j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů5) 
 

Při výstavbě budou dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále budou dodrženy požadavky na 
zajištění staveniště podle přílohy č. 1 k výše zmíněnému nařízení vlády. 

Podle přílohy č.5 není nutné pro provádění této stavby zpracovávat plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Stavba nenaplňuje ani jeden z bodů 1-11 (nebudou prováděny 
výkopové práce do hloubky větší než 5 m, nebudou prováděny práce ve výškách vyšších 
jak 10 m, nebudou prováděny potápěčské práce atd.). 

Práce ve výškách budou prováděny za použití lešení splňujícího ČSN 73 8101, 73 
8106, 73 8107, alternativně pomocí žebříků. Při použití žebříků bude dodržen závazný 
bezpečnostní předpis zpracovaný zhotovitelem. 

V průběhu výstavby je nutno bezpodmínečně dodržovat závazné legislativní 
ustanovení týkající se zajištění bezpečnosti při stavební činnosti, použití ochranných 
pomůcek, hygienických předpisů a předpisy o požární ochraně.  

Při výstavbě není nutná potřeba koordinátora bezpečnosti. 
Bude dodržena veškerá legislativa: 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
-  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Podmínky ochrany zdraví při práci) 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

 
Povinná bezbariérovost se vztahuje na sportovní centrum, jedná se o objekt 

občanského vybavení. Všechny prostory objektu jsou dostupné zdravotně 
handicapovaným občanům. Toho je dosaženo vybudováním přístupové rampy, která 
splňuje požadavky stanovené normou ČSN 73 4130. Přístupnost 2.NP je zajištěna 
výtahem. Objekt disponuje sociálním zařízením pro zdravotně postižené občany. Před 
objektem jsou k dispozici 4 parkovací místa vyhrazená zdravotně postiženým občanům. 

 
l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

 
Netýká se stavby. Nejsou nutná dopravní inženýrská opatření. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 

provozu opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
 

Netýká se stavby. Není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby. 
Stavba nebude probíhat za provozu. 

 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

 
Předpokládaný termín zahájení výstavby   II. kvartál 2015 
Předpokládaný termín dokončení hrubé stavby  IV. kvartál 2015 
Předpokládaný termín kompletního dokončení stavby  I. kvartál 2016 
 
 



ZÁVĚR 
 
 Vyhotovený projekt odpovídá obsahově požadavkům zadání, bylo navrženo 
sportovní centrum o dvou nadzemních podlažích, kde jsou situována sportoviště, sauna 
s odpočívárnou a masážní místností, prostory pro zaměstnance a bar s posezením. Objekt 
není podsklepený a má dvě podlaží. Konstrukčním systémem objektu je ocelový skelet. 
Objekt je dělen lehkými sádrokartonovými příčkami.  Zastřešení je provedeno ocelovou 
nosnou konstrukcí. Jedná se o systém příhradových a plnostěnných vazníků a vaznic. 
Návrh nosné konstrukce střechy byl ověřen statickým výpočtem. Součástí práce je také 
posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. V projektu bylo zohledněno i dopravní řešení 
a nově bylo navrženo parkoviště pro návštěvníky. Snahou bylo vytvořit moderní a funkční 
stavbu odpovídající současným požadavkům na výstavbu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 
NP – nadzemní podlaží 
kce – konstrukce 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PUR – polyuretan 
R.Š. – rozvinutá šířka 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
tl. – tloušťka 
Θi[°C] – návrhová vnitřní teplota 
Θe[°C] – návrhová vnější teplota 
Φ[%] – návrhová vlhkost 
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