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Abstrakt 

Diplomová práce „Volnočasové centrum“ je zpracována ve formě prováděcí projektové 

dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o komplex 

dvou budov, které jsou spojeny chodbou. V první, dvoupodlažní, budově se nachází 

učebny pro estetickou činnost, zázemí pro děti (šatny, wc) a kanceláře vedení centra. V 

druhé, jednopodlažní, budově jsou umístěny dva sály na pohybové aktivity, zázemí pro 

děti a pedagogy a sklad pomůcek. Obě budovy jsou zastřešeny pultovou střechou z 

dřevěných vazníků.  

Součástí projektu jsou projekty posouzení z hlediska stavební fyzika, požární 

bezpečnosti staveb a dva specializované projekty. 

  

Klíčová slova 

volnočasové centrum, dřevěný vazník, provětrávaná fasáda, monolitický strop, 

spojovací chodba, prosklená fasáda, volnočasové aktivity, pultová střecha  

  

  

  

Abstract 

The subject of this Master thesis is a project of a leisure center. 

The project covers building plans, specifications and includes all the requirements 

according to valid regulations. The project comprises of two buildings which are 

connected together by a corridor. The first is a two storey building and contains 

classrooms designed to be used for aesthetics activities, children play area, cloakrooms, 

toilets and offices for the managers of these buildings.  

The second a one storey building comprises two halls for sport activities and the rest of 

the area is intended to be used as a play area for children, study rooms for teachers and a 

tool store.  

The roofing of both buildings is designed as a single pitched roof made of timber ties.  

This project also includes heat loss with sound assessment, fire assessment and two 

other projects of services and structures, described in the details of these buildings.  

  

Keywords 

leisure center, timber truss, ventilated facade, cast-in-place reinforced concrete floor, 

passageway, flush facade, leisure activities, mono-pitched roof  

… 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Bc. Kateřina Plíhalová Volnočasové centrum. Brno, 2015. 41 s., 452 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 

práce Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

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

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 15.1.2015  

  

  

  

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

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Kateřina Plíhalová  



Poděkování 

 Ráda bych poděkovala vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Petříčkovi, 

Ph.D., za jeho rady a čas, který mi věnoval při řešení problematiky práce. Dále bych 

ráda poděkovala mé rodině a přátelům. 

 

 Bc. Kateřina Plíhalová 



2 

 

Obsah 

 

ÚVOD ............................................................................................................................... 2 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA .............................................................................................. 3 

A.1 Identifikační údaje ............................................................................................... 3 

A.1.1 Údaje o stavbě ................................................................................................. 3 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ....................................................................................... 3 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ................................................ 3 

A.2 Seznam vstupních podkladů ................................................................................ 3 

A.3 Údaje o území ....................................................................................................... 4 

A.4 Údaje o stavbě ....................................................................................................... 6 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ................... 11 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................. 12 

B.1 Popis území stavby ............................................................................................. 12 

B.2 Celkový popis stavby .......................................................................................... 13 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .......................... 13 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................... 14 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................... 14 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .......................................................................... 15 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ....................................................................... 15 

B.2.6 Základní charakteristika objektu .................................................................... 16 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ................ 16 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení .......................................................................... 17 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .................................................................... 17 

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

prostředí ................................................................................................................... 17 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ....................... 17 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ........................................................... 18 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................... 19 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................. 19 



3 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a její ochrana .................................... 20 

B.7 Ochrana obyvatelstva ......................................................................................... 23 

B.8 Zásady organizace výstavby .............................................................................. 23 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ................................................. 29 

D.1.1.a Technická zpráva ......................................................................................... 29 

D1.2.a Technická zpráva .......................................................................................... 40 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 43 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................. 44 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................ 47 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 48 

 



2 

 

ÚVOD 

 Diplomová práce „Volnočasové centrum“ je zpracována ve formě prováděcí 

projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. 

Práce řeší novostavbu objektu sloužící pro trávení volného času dětí a dospělých. Jedná 

se o stavbu občanské vybavenosti, objekt je uvažován jako bezbariérový.  

 Jde o komplex dvou budov, které jsou spojeny spojovací chodbou. V první, 

dvoupodlažní, budově se nachází učebny pro estetickou činnost dětí a kanceláře vedení 

centra. V druhé, dvoupodlažní, budově jsou navrženy prostory pro pohybovou aktivitu. 

 Konstrukční systém je stěnový. Obě budovy jsou zastřešeny pultovou střechou, 

konstrukce je z dřevěných vazníků. Objekt je zasazen do velmi mírně svažitého terénu. 

 Součástí práce jsou projekty posouzení z hlediska stavební fyziky, požární 

bezpečnosti staveb a dva specializované projekty.



3 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Volnočasové centrum 

Místo stavby: Litomyšl 

Zasažené pozemky: 1599/12 

 2280/5 

 1604/1 

 1599/31 

 1599/43 

Katastrální území: Litomyšl (okres Svitavy) 685674 

Druh stavby: novostavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník, investor: Město Litomyšl 

 Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 01 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Bc. Kateřina Plíhalová 

 U školek 998, Litomyšl 570 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 požadavky investora 

 snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Stavba je navrhovaná na pozemcích, které investor vlastní. 

 Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka vrchní půdy a ta bude 

uložena na mezideponii na místě vyčleněném na staveništi. Po dokončení výstavby 

bude využita k terénním úpravám. 

 Budou zřízeny nové přípojky všech inženýrských sítí. 

 Dopravní napojení bude z přilehlé komunikace z ulice 17. listopadu. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 Staveniště se nachází na okraji zastavěné části obce Litomyšl. Okolní zástavba 

je bytovými domy. 

 Pozemek je velmi mírně svažitý. 

 Navržená stavba řešena do dvou objektů. První z nich je jednopodlažní a druhý 

je dvoupodlažní. Objekty jsou spojeny prosklenou chodbou, jsou zastřešeny pultovou 

střechou.  

c) údaje o ochranně území – památkové rezervace, památková zóna, zvláště 

ochranné území, záplavové území apod. 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně. 

 Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seizmicky 

aktivním území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

 Navrhovaná stavba se nachází na okraji zastavěné části obce. Atmosférické 

srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou svedeny pomocí kanalizační přípojky 

do oddílné kanalizace resp. budou jímány a využity pro účely závlahy trávníku apod. 

Dešťové vody z travnatých ploch budou zasakovány. 

e)údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
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 Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Litomyšl. 

 Projektová dokumentace řeší stavbu volnočasového centra. 

 Navržená stavba je jedno / dvoupodlažní s pultovou střechou. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Navrhovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb. 

O obecných požadavcích na využití územ, ve znění pozdějších předpisů (novela 

vyhlášky č. 431/2012 Sb.). 

 Umístění stavby umožňuje pohodlné napojení na sítě technické infrastruktury 

a dopravní napojení na místní komunikaci. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Návrh projektového řešení respektuje požadavky odboru životního prostředí 

MěÚ Litomyšl i jednotlivých správců sítí technického vybavení. Navržené řešení 

je v souladu se stanoviskem architekta města Litomyšl. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Pozemky dotčené stavbou: 

Vlastnické údaje k sousedním pozemkům stavby: 

 1599/13 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 01 

 1604/8 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 01 

 1599/44 Nedošínský Vojtěch, Zahájská 50, Litomyšl 570 01 

 2498 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 01 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba. 

b) účel žívání stavby 

 Školské zařízení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Navržená stavba ani její umístění není předmětem ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků stavby a obecných požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je navržena pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora. 

 Stavba splňuje obecně platné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity 

pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 

 Stavební zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní 

technologie. Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny 

podle příslušných ustanovení ČÚBP, ČBÚ a příslušných ČSN a EN. 

 Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškoleného osoby. 

 Stavba je řešena jako bezbariérová. 

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

právních předpisů 
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 Návrh projektového řešení respektuje požadavky odboru životního prostředí 

MěÚ Litomyšl i jednotlivých správců sítí technického vybavení. Navržené řešení 

je v souladu se stanoviskem architekta města Litomyšl. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není. 

h) navrhované kapacity stavby 

Základní objemové parametry: 

- zastavěná plocha stavby: 1466,03 m
2
 

- užitná plocha stavby (1.NP/2.NP): 1236,51 m
2
/612,37 m

2
 

- světlá výška (1.NP/2.NP): 3,3 m/3,5 m 

- obestavěný prostor:  11 661 m
3
 

- zpevněné plochy – betonová zámková dlažba: 624,45 m
2
 

- parkovací stání:  15 stání pro automobily (z toho 1 

stání vyhrazeno pro vozíčkáře) 

i) základní bilance stavby 

 Navržená stavba řešena do dvou objektů. První z nich je jednopodlažní a druhý 

je dvoupodlažní. Objekty jsou spojeny prosklenou chodbou, jsou zastřešeny pultovou 

střechou. 

 Pro navrženou stavbu budou zřízeny nové přípojky. 

 Atmosférické srážky se zastavěných a zpevněných ploch budou svedeny pomocí 

kanalizační přípojky do oddílné kanalizace resp. budou jímány a využity pro účely 

závlahy trávníku apod. Dešťové vody z travnatých ploch budou zasakovány. 

Nakládání s odpady: 

 Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami. 

 Stavba se bude řídit dle zákona č. 158/2001 Sb., O odpadech. 
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Zplodiny, pachy: 

 Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění 

prostředí obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba 

minimalizovat prašnost a hlučnost. 

 Zatížení ovzduší výfukovými plyny z provozu vozidel je zanedbatelné. 

Splaškové vody: 

 Splaškové vody z navrženého objektu budou svedeny do kanalizační přípojky, 

ta do jednotné kanalizace. 

Dešťové vody: 

 Atmosférické srážky se zastavěných a zpevněných ploch budou svedeny pomocí 

kanalizační přípojky do jednotné kanalizace resp. budou jímány a využity pro účely 

závlahy trávníku apod. Dešťové vody z travnatých ploch budou zasakovány. 

Odpady: 

 Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, 

druhotně využity, resp. Odborně zlikvidovány. 

 Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. Odborně 

zlikvidovány. 

 Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 

centrálního komunálního odpadu. 

V rámci stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

obsahující nebezpečné látky 

N 

12 01 01 Piliny nebo třísky železných kovů O 

12 01 99 Odpady blíže neučené O 

12 01 03 Piliny nebo třísky neželezných kovů O 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 
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12 01 13 Odpad ze svařování O 

15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

15 01 05 Kompozitní obal O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasy O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05 Železo nebo ocel O 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky N 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 

01 

O 

 

V rámci navrhovaného provozu se předpokládají tyto odpady: 

Druh Název  

15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 01 Sklo O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
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 Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu 

zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech. 

 Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie 

(O – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, která má (může mít) 

nebezpečné vlastnosti). 

 S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 

Sb., O podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 

v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem 

odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 

 - specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití 

či nezávazného odstranění odpadů 

 - konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich uskladnění 

a prostředky pro přepravu v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 - zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením 

 - připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního 

stavu (např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 

 Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě 

stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 

na komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Při práci se zvýšenou 

prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod. 

j) základní předpoklady výstavby 

 Předpokládané zahájení výstavby: 09/2015 

 Předpokládané ukončení výstavby: 12/2018 

k) orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady stavby jsou cca 90 mil. Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 Objekt volnočasového centra 

SO 02 Přípojka kanalizace splašková 

SO 03 Přípojka kanalizace dešťová 

SO 04 Přípojka plynovodu 

SO 05 Přípojka vodovodu 

SO 06 Přípojka elektrické energie 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Staveniště se nachází v zastavěné části obce Litomyšl, v zástavbě bytovými 

domy. Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty. 

 Navržená stavba je členěna do dvou objektů. Jeden jednopodlažní a druhý 

dvoupodlažní. Objekty jsou propojeny krčkem. Navrhovaná stavba je ve stejném duchu 

jako stávající zástavba. 

 Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka vrchní půdy a ta bude 

uložena na mezideponii na stavebním pozemku investora. Po dokončení stavebních 

prací bude použita na terénní úpravy. 

 Navržená stavba bude realizována na stavebních pozemcích, které jsou 

ve vlastnictví investora. 

 Dopravní napojení stavby bude řešeno pomocí stávající komunikace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Výchozí podklady: - požadavky a připomínky investora 

  - snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických 

vztazích 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 S ohledem na stávající inženýrské sítě je nutno dbát větší bezpečnosti při 

napojování přípojek, aby nedošlo k porušení. Výkopové práce budou v ochranném 

pásmu stávajících inženýrských sítí prováděny ručně. 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Realizace stavby nijak nezmění odtokové poměry v území. Stavba nenaruší 

okolní stavby ani pozemky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Veškeré dřeviny bránící realizaci stavby budou odstraněny. Na pozemku 

se nenachází žádné vzrostlé stromy. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa 

 V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa. 

h) územně technické podmínky 

 Objekt bude napojen na inženýrské sítě vedoucí na ulici Zelená alej. Přípojky 

budou vedeny pod účelovou komunikací vedoucí k objektu. Přístup do objektu je dále 

umožněn po chodníku vedoucí přes pozemek. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 V první řadě budou provedeny terénní úpravy a výkopy, dále provedení 

základových konstrukcí a po technologické přestávce se začne se samotnou výstavbou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem stavby na pozemku je vybudovat nový objekt volnočasového centra. 

Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba a je půdorysně rozčleněn na dvě 

části. První část jednopodlažní a druhá dvoupodlažní. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Návštěvníci dle činnosti Max. počet návštěvníků 

1NP Děti - chlapci 45 
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Děti - dívky 45 

Personál 12 

2NP Děti - chlapci 30 

Děti - dívky 30 

Personál 5 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Dle územního plánu města Litomyšl je pozemek veden jako stavební parcela. 

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

řešení 

 Objekt volnočasového centra je navržen jako samostatně stojící novostavba, 

půdorysně oddělen do dvou částí. Jedna část je jednopodlažní, druhá dvoupodlažní. 

Objekty spojuje krček. Dvoupodlažní objekt je navržen na estetickou činnost, který 

je zastřešen pultovou střechou. Jednopodlažní objekt je navržen na pohybové aktivity 

a je též zastřešen pultovou střechou. Střešní plášť je ukončen titan-zinkových plechem. 

Fasáda je navržena z cementovláknitých desek Cetris, barevné provedení šedé. Sokl 

navržen v barvě tmavě hnědé. Výplně otvoru navrženy dřevěné profily v barvě tmavě 

hnědé. Spojující krček je prosklený. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1.NP: Celé NP je určeno pro volnočasovou výuku dětí a dospělých. Za hlavním 

vstupem do budovy se nachází zádveří, recepce a chodba se schodištěm do 2NP. 

Z chodby jsou vstupy do šaten, sociálních zařízení, únikového schodiště, dvou učeben, 

výtvarného ateliéru, kanceláře pro lektory, technické místnosti a vstup do spojovací 

chodby.  

 V druhé jednopatrové budově se nachází zádveří, recepce, chodba, sociální 

zařízení, šatny, sklad sportovních potřeb, technická místnost a dva sály pro pohybové 

aktivity. 
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2.NP: Z chodby jsou vstupy do dvou učeben, šaten, sociálních zařízení, únikového 

schosiště a do oddělení pro vedení centra – tam se nachází kanceláře, šatny 

zaměstnanců, kuchyňka a archiv. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 369/2001 

Sb., která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pochybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Na všech místech je třeba udržovat pořádek a čistotu, veškeré manipulační 

prostory a komunikace musí zůstat volné. 

 V objektu budou viditelně osazeny cedule s požárními směrnicemi a evakuačním 

plánem objektu. 

 V objektu musí být zřetelně označeny veškeré únikové cesty značkami podle 

ČSN ISO 38 64 tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány 

o směru úniku. Zároveň je nutné označit všechny cesty nebo východy, které k úniku 

nelze použít. Značky musí být viditelné i v případě výpadku dodávky el. proudu, 

viditelné a rozpoznatelné po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému úniku nařízení vlády 

11/2002.  Dále musí být vyznačeny únikové východy. 

 U hlavních uzávěrů vody,plynu a elektro  bude osazena tabulka”Hlavní uzávěr 

plynu”, resp. „ Hlavní uzávěr vody“, „Hlavní vypínač el. proudu“. Rozvaděč označit 

tabulkou „Nehasit vodou a pěnou“. 

 Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 

a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínu, kouřovodů a spotřebičů paliv 

 § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

 § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

 Objekt volnočasového centra je navržen jako samostatně stojící novostavba, 

půdorysně oddělen do dvou částí. Jedna část je jednopodlažní, druhá dvoupodlažní. 

Objekty spojuje krček. Zastřešení obou budov je pultovou střechou. Navržený vzhled 

stavby je ve stejném duchu jako stávající zástavba. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Svislé nosné konstrukce: 

 Stavba je řešena jako stěnový konstrukční systém – navrženo zdivo z tvárnic 

Heluz STI 38. Vnitřní nosné zdi z keramických tvárnic Heluz AKU MK 30. 

V některých částech objektu jsou navrženy železobetonové sloupky 300/300 mm. 

Výtahová šachta je navržena jako železobeton, tl. stěny 200 mm. Část pod terénem je 

vyzděna z betonových bednících tvárnic tl. 400 mm. 

Vodorovné konstrukce: 

 Stropní konstrukce navrženy jako železobetonové monolitické, tl. 200 mm. 

Střešní plášť: 

 Budova je zastřešena pultovou střechou. Nosnou část střechy tvoří dřevěný 

vazník. Zateplení střechy kontaktně na poslední stropní konstrukci. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 V úrovni stropů je stavba ztužena železobetonovými věnci. Stavba je založena 

v nezámrzné hloubce. Základy tvoří základové pasy z prostého betonu C16/20 šířek 

800, 900 a 1000 mm. Spojovací krček je založen na železobetonových patkách 

z prostého betonu C16/20. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 V místnostech 104 a 136 (technická místnost) se nachází 2x plynový 

kondenzační kotel a 2x zásobník na teplou vodu. 

 V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní technologická zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz požárně bezpečnostní řešení část D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

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

Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 

na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 

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

komunální prostředí 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem a vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavbu. 

 Větrání místností je navrženo přirozeně okny. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí provést všechny konstrukce 

v přímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní součastně funkci 

protiradonovou. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Nejsou vyžadována žádná opatření 

c)ochrana před technickou seizmicitou 

 Nejsou vyžadována žádná opatření 

d) ochrana před hlukem 

 Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem, 

viz část posouzení požadavků z hlediska akustiky. 

e) protipovodňová opatření 
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 Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová 

opatření. 

f) ostatní účinky 

 Stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmicky aktivním území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa infrastruktury 

 Stávající inženýrské sítě se nachází v ulici Zelená alej. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovod: 

 Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 

bude osazena na větvi přípojky jdoucí kolmo z vodovodního řádu stávající inženýrské 

sítě v ulici Zelená alej, uložena do účelové komunikace vedoucí k navrženému objektu. 

Vodovodní přípojka je navržena z HDPE 100 SDR 11 Ø 63 a jde nejvhodnější cestou 

do technické místnosti navrhovaného objektu. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém 

loži. Minimální krytí ve volném terénu je 900 mm, 300 mm nad potrubím bude uložena 

výstražná fólie. 

Kanalizace: 

 Dešťová voda ze střech je odváděna svody a svodnými potrubími do oddílné 

kanalizační soustavy. Vnitřní svodné potrubí povede pod podlahou v 1NP, do veřejné 

kanalizace – oddílné. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsyp 30 cm nad 

vrchol potrubí. 

Plynovod: 

 V ulici Zelená alej je veden NTL plynovodní řad PE DN 100, na který bude 

navrtávkou provedena nová plynovodní přípojka HDPE 50x4,6 o celkové délce 4,2 m. 

Potrubí bude vedeno v hloubce cca 1,0 m pod terénem a bude uloženo do pískového 

lože, obsyp bude proveden do výše 300 nad horní okraj trubky, kde bude položena 

výstražná fólie se signálním vodičem. HUP uložen v pilíři na okraji pozemku. 



19 

 

Elektřina: 

 NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice 

bude umístěna vedle hlavního uzávěru plynu na okraji pozemku v pilíři. Před 

elektroměr bude osazen hlavní jistič. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Příjezdová cesta na pozemek bude napojena stávající komunikaci v ulici Zelena 

alej. Příjezdová komunikace bude řešena z asfaltové vrstvy.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek 

je ze severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. 

Na pozemku stavebníka je navržena komunikace a parkovací stání z asfaltového 

koberce. 

c) doprava v klidu 

 Na pozemku stavebníka je navrženo 15 parkovacích stání (z toho 1 stání 

vyhrazené pro vozíčkáře). 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Přístup k navrhovanému objektu pro pěší bude umožněn po chodníku vedoucí 

kolem komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavby se upraví terén do požadované podoby – rozprostřením 

ornice a osetí travní směsí. 

b) použité vegetační prvky 

 Není řešeno v PD. 
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c) biotechnická opatření 

 Není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a její ochrana 

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

 Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému 

provozu se dají předpokládat následující vlivy na ŽP: 

Zplodiny a pachy: 

 Zatížení ovzduší výfukovými plyny z provozu vozidel je zanedbatelné. Vytápění 

nemá významný vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody: 

 Splaškové vody budou svedeny do oddílného kanalizačního řadu. 

Dešťové vody: 

 Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou svedeny pomocí 

kanalizační přípojky do oddílné kanalizace. Dešťové vody z travnatých plocha budou 

zasakovány. 

Odpady: 

 Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, 

druhotně využity, resp. Odborně zlikvidovány. 

 Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. Odborně 

zlikvidovány. 

 Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 

centrálního svozu komunálního odpadu. 

V rámci stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy N 
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obsahující nebezpečné látky 

12 01 01 Piliny nebo třísky železných kovů O 

12 01 99 Odpady blíže neučené O 

12 01 03 Piliny nebo třísky neželezných kovů O 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 

12 01 13 Odpad ze svařování O 

15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

15 01 05 Kompozitní obal O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasy O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 05 Železo nebo ocel O 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky N 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

 

V rámci navrhovaného provozu se předpokládají tyto odpady: 

Druh Název  

15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 03 Dřevěný obal O 

15 01 04 Kovový obal O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 01 Sklo O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 



22 

 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 

 Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu 

zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech. 

 Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie 

(O – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, která má (může mít) 

nebezpečné vlastnosti). 

 S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 

Sb., O podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 

v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem 

odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 

 specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití 

či nezávazného odstranění odpadů 

 konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich uskladnění 

a prostředky pro přepravu v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením 

 připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního 

stavu (např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 

 Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě 

stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 

na komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Při práci se zvýšenou 

prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod. 

 Navrhovaná stavba nebude zdrojem hluku. 

b) vliv na přírodu a krajinu 

 Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V  oblasti stavby se nenachází žádná oblast zařazená do chráněného území Natura 

2000. 

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

 Nebyli žádné řízení ani stanoviska EIA. 

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

ochrany dle jiných právních předpisů 

 Nebyla žádná bezpečnostní pásma ani jiná opatření. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Při výstavbě bude potřeba voda a elektřina, které se dovedou přípojkami 

na hranici pozemku. 

b) odvodnění staveniště 

 Dešťová voda bude odváděna samospádem do veřejné sítě. V případě výkopu 

se bude voda přečerpávat potrubím přímo do kanálu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na staveniště bude přístup z veřejné asfaltové komunikace ze severozápadního 

směru. V době výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž 

v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení 

vlády č.142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Po dobu výstavby bude používat zhotovitel stroje, zařízení a mechanismy 

s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

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

dřevin 

 Při pracích bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-

biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče 

o rostliny, ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů atd.. 

f) maximální zábory pro staveniště 

 V době výstavby by nemělo dojít k záboru veřejného prostranství. 

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

likvidace 

 Viz oddíl B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu. 

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

 Pozemek je mírně svažitý. 

 Ve fázi přípravy bude provedena skrývka zeminy – ornice – v tloušťce 0,15m 

a její uložení na mezideponii. Ornice bude po dokončení stavby použita k vegetačním 

úpravám kolem stavby. 

 Zemina vytěžená z výkopových prací bude též uložena na mezideponii a použita 

k terénním úpravám po dokončení stavby. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 
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 Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stoje pro zemní 

práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače. 

 Územní stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních 

pozemnících a stavbách. 

 Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP 

zvýšenou prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být 

prováděny v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hod, ve dnech pracovního volna 

od 8.00 do 16.00 hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny. 

 Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, apod. 

 Případná znečištění komunikace během výstavby musí být průběžně 

odstraňována. 

 Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro bezpečný provoz a používání strojů a technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajistí staveniště tak, aby byl 

nepovolaným osobám vstup zakázán. 

podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb. 

hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
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Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně 

proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit 

zejména na následující povinnosti dodavatele stavby: 

 - součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, 

který musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká 

použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy 

a opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

 - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

 - všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí 

pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

 - při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, 

z nichž upozorňujeme zejména na tyto: 

  - ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu 

  - ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 

na elektrických zařízeních 

  - Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení podle 

vyhl. MSV č. 77/5 Sb. 

Stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména: 

 - zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí 

 - protipožární zabezpečení 

Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce 

na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače. 

Stavební úpravy budou prováděny na vyčleněném prostoru 
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Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště. 

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami 

a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 

proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti. 

Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání stavby dotčených staveb 

Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Při manipulaci strojů a vozidel stavby dodavatel zajistí dohled vyškolené osoby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici, nebude ohrožen plynulý provoz dopravy. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny: 

- při bouřce, silném dešti, sněžení, tvorbě námrazy 

- při dohlednosti menší než 30 m 

- při teplotě prostředí nižší než -10°C 

- při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně 

u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 

11 m/s. 
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n) postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 

Předpokládané zahájení výstavby: 09/2015 (po vydání stavebního povolení) 

Předpokládané ukončení stavby: 12/2018 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2015   Vypracovala: Bc. Kateřina Plíhalová 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

D.1.1.a Technická zpráva 

a) účel stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu volnočasového centra v obci Litomyšl. Objekt 

je navržen pro využití volného času dětí a dospělých. 

Projekt je vypracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, 

vegetační úpravy, řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

- architektonické řešení: 

Objekt volnočasového centra je navržen jako samostatně stojící novostavba. 

Je půdorysně členěn do dvou částí. První část je jednopatrová a jsou zde situovány 

pohybové aktivity. Druhá je část je dvoupodlažní, jsou zde situovány estetické činnosti 

a kanceláře vedení centra. Obě budovy jsou zastřešeny pultovou střechou. Budovy jsou 

spojeny krčkem, který je prosklený. Fasáda je navržena z cemento-vláknitých desek 

Cetris – šedé barvy. Sokl navržen v tmavě hnědé barvě. Výplně otvorů jsou navrženy 

dřevěné v barvě tmavě hnědé. 

- dispoziční řešení: 

1.NP: Celé NP je určeno pro volnočasovou výuku dětí a dospělých. Za hlavním 

vstupem do budovy se nachází zádveří, recepce s výtahem a chodba se schodištěm 

do 2NP. Z chodby jsou vstupy do šaten, sociálních zařízení, únikového schodiště, dvou 

učeben, výtvarného ateliéru, kanceláře pro lektory, sklad materiálu, technické místnosti 

a vstup do spojovací chodby.  

V druhé jednopatrové budově se nachází zádveří, recepce, chodba, sociální zařízení 

včetně sprch (zvlášť chlapci, dívky, zaměstnanci muži a zaměstnanci ženy), šatny, sklad 

sportovních potřeb, kancelář, technická místnost a dva sály pro pohybové aktivity. 
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2.NP: Z chodby jsou vstupy do dvou učeben, šaten, sociálních zařízení, únikového 

schodiště a do oddělení pro vedení centra – tam se nachází kanceláře, šatny 

zaměstnanců, kuchyňka a archiv. 

- užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Tělesně postižení a imobilní vstupují do objektu hlavními vstupy (přístupové rampy) 

splňující požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

Pro zajištění přístupu do 2NP je navržen vyhovující výtah. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Návštěvníci dle činnosti Max. počet návštěvníků 

1NP Děti - chlapci 45 

Děti - dívky 45 

Personál 12 

2NP Děti - chlapci 30 

Děti - dívky 30 

Personál 5 

 

Celková plocha pozemku: 6620,65 m
2
 

Zastavěná plocha: 1466,03 m
2
 

Zpevněné plochy pojízdné: 282,2 m2 

Zpevněné plochy pochozí: 624,45 m2 

Plocha zeleně: 4247,9 m2 

Obestavěný prostor: 11 661 m
3
 

Počet parkovacích stání: 15 stání pro automobily (z toho 

1 stání vyhrazeno pro vozíčkáře 
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Osvětlení: přirozeně – okny 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Objekt je půdorysně členěn do dvou částí. První část je jednopatrová, druhá je část 

je dvoupodlažní. Obě budovy jsou zastřešeny pultovou střechou. Budovy jsou spojeny 

krčkem, který je prosklený. Objekt je dilatačně rozdělen do třech samostatných celků – 

jednopodlažní objekt, krček, dvoupodlažní objekt. 

Objekty jsou založeny na základových pasech z prostého betonu (C16/20). 

Nosné zdivo celého objektu je navržené z cihelných bloků. Obvodové zdivo z Heluz 

STI 38, vnitřní nosné zdivo z Heluz AKU MK 30. V některých částech objektu jsou 

navrženy železobetonové sloupy 300/300 mm. Výtahová šachta je navržena 

ze železobetonu, tl. stěny 200 mm. Část pod terénem je vyzděna z betonových 

bednících tvárnic tl. 400 mm. 

Dělící příčky provedeny z příčkovek Heluz P15 14,0. 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové, tloušťky 200 mm.  

Navržené podhledy jsou sádrokartonové, výrobce Knauf. 

Střešní plášť je tvarově řešen jako pultová střecha. Nosná část z dřevěných vazníků. 

Střešní krytina z titan-zinkového plechu. 

Komínová tělesa navržena Heluz plyn. 

Vnější plášť budov je z cementovláknitých desek Cetris. 

Výplně otvorů navrženy z profilu Euro – konkrétně trojsklo Slavona solid komfort. 

Svislá komunikace pomocí schodiště a osobního výtahu.  

Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 

požadovaná životnost objektu. Na všechny použití materiály budou ke kolaudačnímu 

řízení doloženy jejich certifikáty o jakosti, případně o shodě výrobku. 

Práce HSV 
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- Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou 

skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě 

stavební parcely. Samotné výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před 

betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou spáru. Vytěženou zeminu 

je nutno odvést na předem určenou skládku určenou MěÚ Litomyšl – odbor životního 

prostředí. Na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy a obsypy. 

Předpokládá se třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa. 

Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy. Zpětné zásypy pod 

konstrukcemi nutno zhutnit na únosnost 0,2 MPa. 

- Základy: 

Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Objekt je po celé výšce 

rozdělen posuvnou spárou na tři samostatné dilatační celky (včetně základových 

konstrukcí). 

Dvoupodlažní objekt je založen na základových pasech o rozměrech 900x800 mm 

vnější zdivo, 1000x800 mm vnitřní zdivo. Beton tř. C16/20. 

Jednopodlažní objekt je založen na základových pasek o rozměrech 800x800 mm vnější 

i vnitřní zdivo. Beton tř. 16/20. 

Izolace proti zemní vlhkosti je použita asfaltový pás, typ S, modifikovaný, nosná vložka 

z PES rohože, tl. 4 mm (např. Elastek 40 special mineral). 

Základy jsou navrženy do hloubky pod nezámrznou hloubkou. Hloubka základové 

spády -1,600 m (od 0,000) pod obvodovou stěnou a -1,100 m (od 0,000) pod vnitřní 

stěnou. Základy pod výtahovou šachtou jsou -2,150 m (od 0,000). 

Základové pasy jsou po celém vnějším obvodu tepelně izolovány EPS perimetr tl. 100 

mm. 
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Na základové pasy budou vyzděny dva šáry bednících tvarovek a zality, beton stejné 

třídy jako základové pasy. Bednící tvarovky 400*250*500. Do tvarovek bude vkládána 

výztuž. 

Podkladní betony jsou navrženy z betonu třídy C16/20, tl. 100 mm. V celé ploše je 

do betonu vložena KARI síť Ø6 mm, oka 150x150 mm. 

Pod podkladní beton je navržen štěrkový podsyp tl. 300 mm. 

- Svislé konstrukce: 

Nosné zdivo celého objektu je navržené z cihelných bloků. Obvodové zdivo z Heluz 

STI 38 (broušené), tloušťky 380 mm, na zdící lepidlo (spára tl. 1 mm). Vnitřní nosné 

zdivo z Heluz AKU MK 30, tloušťky 300 mm, na zdící lepidlo, maltovací kapsy 

promaltovány.  

V některých částech objektu jsou navrženy železobetonové sloupy 300/300 mm. 

Rozmístění, četnost, průměr a třída výztuže a betonu dle statického návrhu. 

Výtahová šachta je navržena ze železobetonu, tl. stěny 200 mm. Rozmístění, četnost, 

průměr a třída výztuže a betonu dle statického návrhu. 

Dělící prvky jsou navrženy z keramických tvarovek Heluz P15, tloušťky 140 mm, 

na maltu vápenno-cementovou. 

Nadokenní překlady jsou řešeny ze systému Heluz překlad 23,8  - na vnitřních nosných 

a vnějších nosných stěnách. Překlady v příčkách jsou řešeny pomocí překladu Heluz 

14,5. Překlady větších délek jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Ve vnějších obvodových stěnách bude v překladu umístěna tepelná izolace EPS 70 F 

tl. 100 mm. více viz výpis překladů. 

Nosná konstrukce spojovacího krčku je navržena jako ocelová. Jedná se o systém 

sloupků a průvlaků z ocelových I profilů. Přesná dimenze ocelových profilů 

dle statického posudku statika. Ocelové konstrukce opatřeny protipožárním nátěrem. 

- Stropní konstrukce: 
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Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky, tloušťky 

200mm. Rozmístění, četnost, třída a průměr výztuže dle statického návrhu statika. Třída 

použitého betonu dle statického návrhu statika. 

Stropní konstrukce bude ztužena betonovým věncem, který je veden po celém obvodu 

stavby. 

- Schodiště: 

Schodiště v chodbě je řešeno jako lehká samonosná ocelová konstrukce. Ocelová 

konstrukce bude opatřena protipožárním nátěrem. 

Schodiště sloužící jako únikové je navrženo jako železobetonové. Rozmístění, četnost, 

třída a průměr výztuže dle statického návrhu statika. Třída použitého betonu 

dle statického návrhu statika. Schodiště je obloženo keramickým obkladem, s minimální 

třídou smykového tření 0,5. 

Konstrukci schodiště je nutno provádět v součinnosti s betonáží stropní desky.  

Zábradlí schodišť bude ocelové ve výšce 1000 mm. Více viz výpis zámečnických 

výrobků. 

- Zastřešení: 

Střešní plášť je tvarově řešen jako pultová střecha. 

Nosná konstrukce je řešena z dřevěných vazníků. Vazníky jsou uloženy a přikotveny 

na obvodovém železobetonovém věnci. 

Střešní krytina je z titan-zinkového plechu. 

Střešní konstrukce nad spojovacím krčkem je navržena jako pultová střecha. Nosná 

konstrukce je z dřevěných krokví. Průřez krokve je 200x100 mm. 

Skladby střešních plášťů viz výpis použitých skladeb (složka D.1.1.c). 

- Výplně otvorů: 

Všechna okna a dveře v obvodových stěnách jsou dřevěné, zasklené izolačním 

trojsklem. 
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Na všechny okenní výplně je navrhnuto protisluneční opatření – vnější žaluzie. Žaluzie 

jsou ukryty v kastlíku před překladem. Přesné umístění viz D.1.1 Architektonicko 

stavební část – výkresy detailů. Spolu s dodávkou okenních výplní budou dodány 

i vnitřní parapety. 

Interiérové dveře dýhované, plné, obložkové zárubně. Obložkové zárubně jsou součástí 

dodávky vnitřních dveří. 

Podrobný popis oken a dveří viz výkresová část – Výpisy prvků. 

- Povrchové úpravy: 

Vnitřní omítky budou vápenné dvouvrstvé – jádrová omítka Cemix jádrová omítka, štuk 

Cemix vnitřní štuk. Sanitární prostory budou opatřeny keramickými obklady, 

u umyvadel v učebnách bude také proveden keramický obklad. Výška a rozsah 

dle projektové dokumentace. 

Finální nátěr vnitřních místností bude proveden nátěrem Primalex. 

Fasáda objektu bude provedena z cemento-vláknitých desek Cetris, tl. 14 mm. Fasáda 

bude zavěšena na systémových prvcích a bude provětrávaná. Barevné řešení fasády dle 

projektové dokumentace. Sokl bude proveden z marmolitové omítky. Výška soklu dle 

projektové dokumentace. 

V místnostech dle rozsahu projektové dokumentace je navržen sádrokartonový podhled 

W112 Knauf.  

Konstrukce a práce PSV 

- Izolace podlahové: 

Izolace proti zemní vlhkosti je použita asfaltový pás, typ S, modifikovaný, nosná vložka 

z PES rohože, tl. 4 mm (např. Elastek 40 special mineral). 

V podlahách s mokrým provozem (sprcha, wc) se použije dvousložková hydroizolační 

stěrka Soudal, kterou je třeba vytáhnout 300 mm nad podlahu, v místě sprchových 

koutů min. 2000. 
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Kročejová izolace v 2NP navrženy desky z kamenné vlny Rockwool Steprock ND 

tl. 60 mm. 

Tepelná izolace v 1NP jsou navrženy desky EPS 150 S, tl. 120 mm. Při použití 

tepelných izolací v podlahách je nutné separovat od betonové roznášecí vrstvy pomocí 

PE fólie. 

- Izolace tepelné: 

Střešní plášť obou budov je zateplen minerální vlnou Isover Unirol profi, tl. 300 mm. 

Ta je volně rozložena po stropě posledního NP. 

Obvodový plášť budov je zateplen minerální vlnou Isover Fassil, tloušťka izolační 

vrstvy je 160 mm. Izolace je mechanicky kotvena a lepena na obvodovou stěnu. 

Zateplení střechy na spojovacím krčku bude pomocí minerální vlny Isover Domo 

tloušťky 260 mm. 

- Parozábrany: 

Na střešním plášti bude použit jako parozábrana asfaltový pás, modifikovaný, typ S, 

nosná vložka z hliníkové fólie, tl. 3 mm. 

Na střešním plášti ve spojovacím krčku je použita PE fólie se skelnou vložkou, spoje 

přelepeny lepící páskou. 

Při provádění výplní otvorů v obvodových stěnách je nutné nalepit z vnitřní strany 

parotěsnící pásku. 

- Konstrukce klempířské: 

Materiálové a rozměrové charakteristiky viz Výpis klempířských prvků 

 e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Přehled ochlazovaných konstrukcí a příslušných součinitelů prostupů tepla: 

S1 – podlaha na zemině, keramická dlažba U = 0,39 W/m2K 

S2 – podlaha na zemině, keramická dlažba U = 0,39 W/m2K 
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S3 – podlaha na zemině, linoleum U = 0,39 W/m2K 

S4 – podlaha na zemině, PUR podlaha U = 0,39 W/m2K 

S7 – obvodová stěna U = 0,19 W/m2K 

S10 – strop U = 0,22 W/m2K 

S15 – střecha krček U = 0,22 W/m2K 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

IGP ani HGP nebyli prováděny. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda: 

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům 

na emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí 

hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod.. Během výstavby 

se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem 

učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. 

Splašková voda bude s dešťovou vodou odváděna do oddílné kanalizace. Odpady 

ze stavby a z následného provozu budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1 

vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

- vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Na pozemku se nevyskytují památné stromy či jinak chráněná přírodní památka. 

- vliv stavby na soustavu území Natura 2000: 

V oblasti stavby se nenachází žádná oblast zařazená do chráněného území Natura 2000. 

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovista EIA: 

Nebyli žádné řízení ani stanoviska EIA. 
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- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

Podle jiných právních předpisů nebyla navržena žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 

h) dopravní řešení: 

- popis dopravního řešení: 

Příjezdová cesta na pozemek bude napojena stávající komunikaci v ulici Zelena alej. 

Příjezdová komunikace bude řešena z asfaltové vrstvy. 

-  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 

ze severozápadní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. 

Na pozemku stavebníka je navržena komunikace a parkovací stání z asfaltového 

koberce. 

-  doprava v klidu: 

Na pozemku stavebníka je navrženo 15 parkovacích stání (z toho 1 stání vyhrazené pro 

vozíčkáře). 

- pěší a cyklistické stezky: 

Přístup k navrhovanému objektu pro pěší bude umožněn po chodníku vedoucí kolem 

komunikace. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová 

opatření: 

- ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Na pozemku s nízkým radonovým indexem postačí provést všechny konstrukce 

v přímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní součastně funkci 

protiradonovou. 

- ochrana před bludnými proudy: 
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Nejsou vyžadována žádná opatření 

- ochrana před technickou seizmicitou: 

Nejsou vyžadována žádná opatření 

- ochrana před hlukem: 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010 na ochranu před hlukem, viz část 

posouzení požadavků z hlediska akustiky. 

- protipovodňová opatření: 

Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatření. 

- ostatní účinky: 

stavba se nenachází v poddolovaném ani v seizmicky aktivním území. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektovaný objekt je navržen tak, že dodržuje a splňuje obecné požadavky 

na výstavbu – Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. 
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D1.2.a Technická zpráva 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

nosného systému stavby při změně: 

Objekt je půdorysně členěn do dvou částí. První část je jednopatrová, druhá část 

je dvoupodlažní. Obě budovy jsou zastřešeny pultovou střechou. Budovy jsou spojeny 

krčkem, který je prosklený. Objekt je dilatačně rozdělen do třech samostatných celků – 

jednopodlažní objekt, krček, dvoupodlažní objekt. 

Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový. 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

- Svislé konstrukce: 

Nosné zdivo celého objektu je navržené z cihelných bloků. Obvodové zdivo z Heluz 

STI 38 (broušené), tloušťky 380 mm, na zdící lepidlo.  Vnitřní nosné zdivo z Heluz 

AKU MK 30, tloušťky 300 mm, na maltu vápenno-cementovou, maltovací kapsy 

promaltovány.  

V některých částech objektu jsou navrženy železobetonové sloupy 300/300 mm. 

Výtahová šachta je navržena ze železobetonu, tl. stěny 200 mm. 

Dělící prvky jsou navrženy z keramických tvarovek Heluz P15, tloušťky 140 mm, 

na maltu vápenno-cementovou. 

Nadokenní překlady jsou řešeny ze systému Heluz překlad 23,8  - na vnitřních nosných 

a vnějších nosných stěnách. Překlady v příčkách jsou řešeny pomocí překladu Heluz 

14,5. Překlady větších délek jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Nosná konstrukce spojovacího krčku je navržena jako ocelová. Jedná se o systém 

sloupků a průvlaků z ocelových I profilů. Přesná dimenze ocelových profilů 

dle statického posudku statika. 

- Stropní konstrukce: 
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Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky, tloušťka 

200mm. Rozmístění, četnost, třída a průměr výztuže dle statického návrhu statika. Třída 

použitého betonu dle statického návrhu statika. 

- Nosné konstrukce střech: 

Střešní plášť je tvarově řešen jako pultová střecha. 

Nosná konstrukce je řešena z dřevěných vazníků. Vazníky jsou uloženy a přikotveny 

na obvodovém železobetonovém věnci. 

Návrh konstrukce dřevěného vazníku (spolu s dimenzí prvků) v příloze Specializace – 

Dřevěné konstrukce. 

Střešní krytina je z titan-zinkového plechu. 

Střešní konstrukce nad spojovacím krčkem je navržena jako pultová střecha. Nosná 

konstrukce je z dřevěných krokví. Průřez krokve je 200x100 mm.  

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Viz samostatná část Dřevěné konstrukce, specializace k diplomové práci. 

d) návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Nebylo nutno řešit. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Pro provádění betonových konstrukcí platí norma ČSN P ENV 13670-1 Provádění 

betonových konstrukcí. 

Při provádění betonových konstrukcí pro nosné konstrukce musí být dodrženo jejich 

dostatečné hutnění, musí být dodrženo správné ošetřování betonu, při provádění 

základových konstrukcí se musí zabránit zamrznutí základové spáry. Odbedňování 

nosných konstrukcí provádět až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu. 
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Dále je potřeba dodržet veškeré navržené technologické postupy, materiály konstrukcí 

a přesnost zdění. 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpěvňovacích konstukcí 

či postupů 

Žádné bourací práce nejsou uvažovány. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nejsou. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Katalogy použitých materiálů a konstrukcí. 

ČSN 73 Navrhování a provádění staveb, ČSN ISO normy, TNI řady 73 

Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 

Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí 

Vyhláška MMR ČR 398/2009 Sb. o obecných požadavcích pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 

Vyhláška MMR ČR 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace 

Nařízení vlády č 101/2005 Sb. O podrobných požadavcích na pracovišti a prac. 

prostředí 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších min. pož. na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

Vyhláška č.268/2009Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Dokumentace je zadána, jako diplomová práce rozsah dokumentace vyplývá ze zadání 

v oddíle A. Dokladová část. 
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ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci k novostavbě 

Volnočasového centra, které předcházelo vypracování studie. 

 Diplomová práce se držela zadání a svým rozsahem splňuje zadaný kritéria. 

 Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy tak, 

aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. Splňuje požadavky z hlediska požárně 

bezpečnostního řešení, tepelné technicky i akustiky budov. 
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- ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění 

a připojování spotřebičů paliv 

- ČSN 73 4108: 2013 Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 5305: 2005 Administrativní budovy a prostory 

- ČSN 74 3305: 2008 Ochranná zábradlí 

Webové stránky 
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- www.heluz.cz 

- www.isover.cz 

- www.cemix.cz 

- www.slavona.cz 

- www.sapeli.cz 

- www.topwet.cz 

- www.rigips.cz 

- www.cuzk.cz 

- www.cadforum.cz 

- www.tzb-info.cz 

- www.rako.cz 

- www.dektrade.cz 

- www.rheinzink.cz 

- www.cetris.cz 

- www.juta.cz 

- www.rockwool.cz 

 

http://www.cetris.cz/
http://www.juta.cz/
http://www.rockwool.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

- PT  původní terén 

- UT  upravený terén 

- NP nadzemní podlaží 

- ŽB  železobeton 

- RŠ  revizní šachta 

- VŠ  vodoměrná šachta 

- HUP  hlavní uzávěr plynu 

- XPS  extrudovaný polystyren 

- EPS  expandovaný polystyren 

- TI  tepelná izolace 

- HI  hydroizolace 

- KCE  konstrukce 

- PD  projektová dokumentace 

- TZB  technické zařízení budov 

- ZTI  zdravotně technické instalace 

- IGP  inženýrskogeologický průzkum 

- HGP  hydrogeologický průzkum 

- Pozn.  poznámka 

- Ozn.  označení 

- k. ú.  katastrální území 
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- skladby stěn a střešních konstrukcí 

- výpisy ostatních profesí 
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