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Abstrakt
Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je áste
podsklepený ty podlažní. Stavba je navržena ze systému Heluz s monolitickými
železobetonovými stropy. St echa je plochá jednopláš ová, nad ástí objektu tvo ena
ev nými vazníky Gang-nail. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou, squash,
malý víceú elový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou
navrženy t i sauny. Venku vedle objektu se nachází tenisové kurty s d tským h išt m.
Klí ová slova
Sportovní centrum, bar, bowlingová dráha, sauna, squash, posilovna, víceú elový
sportovní sál, áste
podsklepený, st nový systém, plochá st echa, d ev ný vazník
Abstract
The theme of master’s thesis is the newly built sports center in Rosice. This work aids to
develop design documents for building construction. The building is partial basement,
four-storey. The building is designed of systém Heluz with cast-in-place reinforced
concrete floors. The roof construction is single-flat, over part of the building is composed
of timber truss Gang-nail. In the building there is the bar with bowling alley, squash, small
multipurpose sports hall, fitness room, table tennis and spinning. In the basement are
designed three saunas. Tennis courts with playground are outside next to the building.
Keywords
Sports center, bar, bowling alley, sauna, squash, fitness room, multipurpose sports hall,
partial basement, wall construction systém, flat roof, timber truss
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1. Úvod
Diplomová práce eší novostavbu sportovního centra s p ilehlými venkovními
tenisovými kurty a d tským h išt m. Objekt bude sloužit pro sportovní pot eby ve ejnosti
sta Rosice. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení
stavby. Stavba je navržena jako samostatn stojící, orientována na severovýchod
pozemku. Místo stavby se nachází v mírn zvln ného terénu. Budova se skládá ze t í
nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním
nadzemním podlaží.
Dispozi ní ešení stavby je ešeno v souladu s platnými p edpisy a normami.
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2. Vlastní text práce

A. Pr vodní zpráva
A.1

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavb
Název stavby:
Místo stavby:
Parcelní íslo:

Katastrální území:
Charakter stavby:
el stavby:

Novostavba sportovního centra
Rosice
1003/3
1003/4
1003/5
1003/6
1003/8
1003/13
679/44
Rosice u Brna
Novostavba
Sport a rekreace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník:
Adresa:

m sto Rosice
Palackého nám stí 13, Rosice u Brna 665 01

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant:
Adresa:
Mail:

Bc. Petr Nová ek
Jiráskova 133, Zbraslav, 66484
peca.nov@seznam.cz
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A.2

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD

a)

Základní informace o rozhodnutí nebo opat eních, na jejichž základ byla
stavba povolena

Stavba je provád na na základ požadavku investora za ú elem zlepšení standard
ob anské vybavenosti obyvatel m sta Rosice.
b)

Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž
základ byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby
Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce.

c)

Další podklady

Na pozemku bylo provedeno zam ení staveništ .
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity:
- územní plán m sta Rosice
- katastrální mapa katastrálního území Rosice u Brna

A.3

ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)

Rozsah ešeného území

Objekt sportovního centra je navržen v m st Rosice, ulice Sportovní, na parcelách
íslo 679/44, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13. Pozemek ur ený t mito
parcelami sousedí s dalšími sportovišti, kterými jsou zimní a fotbalový stadion. Pozemek je
mírn zvln ný. Celková plocha vymezeného pozemku je 7940,04 m2. Dosavadní pozemek
je využíván jako užitková zahrada a z ásti také slouží jako kynologický areál.
Východní stranou pozemek p iléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek.
ístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace. V dob výstavby bude k
dispozici voda i elektrická energie.
b)

Údaje o ochran území podle jiných právních p edpis (památková rezervace,
památková zóna, zvláštn chrán né území, záplavové území apod.)
Dot ené parcely se nenachází v žádné ochranné zón ani v záplavovém území.
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c)

Údaje o odtokových pom rech

V blízkosti pozemku se nachází povrchové vodní tok ( anský potok). Oblast se
nenachází v záplavové zón . Vzdálenosti roh objektu od b ehové hrany vodního toku jsou
13 m a 23 m. Tato vzdálenost spl uje doporu enou vzdálenost na umíst ní objektu min. 6
m od b ehové hrany. Dle geologických map byla ur ena propustná zemina (geologický
pr zkum nebyl provád n). Hladina spodní vody se nachází p ibližn 2 metry pod úrovní
základové spáry. Deš ová voda ze st ech bude akumulována v reten ní nádrži a p ebytek
odveden do p ilehlého vodního toku ( anský potok).
d)

Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad nebyl-li vydán územní souhlas

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územn plánovací dokumentací
sta Rosice a spl uje všechna kritéria územního plánování. Objekt se nachází v oblasti
ur ené územním plánem pro sport a rekreaci.
e)

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad
s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a
v p ípad stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o
jejím souladu s územn plánovací dokumentací
Stavba je v souladu s vydaným regula ním plánem a územním rozhodnutím.

f)

Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území

Navrhovaná stavba dodržuje požadavky na využití území v k. ú Rosice u Brna dle
územního plánu m sta. Stavba spl uje vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
g)

Údaje o spln ní požadavk dot ených orgán

Stavba bude projednána se všemi dot enými orgány. Požadavky dot ených orgán
obsažené v p íslušných vyjád eních dokladové ásti dokumentace budou v následujících
stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy.
h)

Seznam výjimek a úlevových ešení
Nejsou nutné žádné výjimky ani úlevová ešení. Stavba neleží v žádném ochranném

pásmu
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i)

Seznam souvisejících a podmi ujících investic
V dob zpracování PD nejsou známy žádné související ani podmi ující investice.

j)

Seznam pozemk a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru
nemovitostí)
Pozemek par. . 1003/18
Obec:
Katastrální území:
Vým ra [m2]:
Typ parcely:
Zp sob využití:
Druh pozemku:

Rosice [583782]
Rosice u Brna [741221]
1713
Parcela katastru nemovitostí
ostatní komunikace
ostatní plocha

A. 4

ÚDAJE O STAVB

a)

Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Jedná se o novostavbu vybudovanou na parcelách íslo 679/44, 1003/3, 1003/4,
1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13.
b)

Ú el užívání stavby

Objekt zapadá do ob anské vybavenosti – sportovní a rekrea ní využití. Bude
sloužit k sportovn -relaxa ním ú el m. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou,
squash,víceú elový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou
navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi.
c)

Trvalá nebo do asná stavba
Jedná se o trvalou stavbu. Plánovaná životnost stavby je minimáln 50 let.

d)

Údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka
apod.)

Stavba není vedena jako kulturní památka a nepodléhá žádným ochranným
opat ením.
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e)

Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických
požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby. Objekt je navržen jako bezbariérový se sociálními
za ízeními pro invalidy. Pro vertikální p esun slouží výtah o kabin velikosti 1200 x 2100
mm. K navrženému objektu pat í parkovišt se ty mi stáními pro OOSPO. Stavba je
navržena v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.
f)

Údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících
z jiných právních p edpis

Veškeré požadavky dot ených orgán a požadavky vyplývající z vydaného
stavebního povolení budou spln ny.
g)

Seznam výjimek a úlevových ešení
Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová ešení.

h)

Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná
plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel /pracovník
apod.)

Zastav ná plocha: 1146,43 m2
Plocha pozemku: 7940,04 m2
Zastav nost: 14,4 %
Po et nadzemních podlaží: 3
Po et podzemních podlaží: 1
Po et stálých zam stnanc : 6
edpokládaný maximální po et uživatel :
- bar:
- squash:
- víceú elový sportovní sál:
- posilovna:
- spinning:
- stolní tenis:
- sauny + masáže:
- zam stnanci:

editel

52 osob
4
27
29
16
4
16
1
13

recep ní
provozní
uklíze ka
obsluha baru
trené i
Celkem 162 osob
Po et parkovacích míst:

i)

1
1
1
2
4
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Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení
s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí,
ída energetické náro nosti budov apod.)

Podlahová plocha = 2184,23 m2
Pot eba energie na vytáp ní Qvyt = 97,01 kW.
S ohledem na pot ebu energie na vytáp ní, oh ev teplé vody a vzduchotechniku jsou
navrženy t i stacionární plynové kole s výkonem 60 – 90 kW
Energetický štítek: budova spadá do t ídy B – úsporná.
Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovolen
zne iš oval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prost edí
v okolí stavby.
Deš ová voda ze st ech bude využita pro zavlažování vegetace na pozemku sportovního
centra.
j)

Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na
etapy)

Zahájení stavby:
Ukon ení stavby:

k)

ezen 2015
íjen 2017

Orienta ní náklady stavby

Obestav ný prostor = cca 11708,75 m3
Cena za m3 = 5736,- K /m3
Orienta ní náklady na realizaci stavby iní 67 160 000 K .
Uvedená cena je orienta ní a slouží pouze pro informaci stavebnímu ú adu.
14

A.5

LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ
ZA ÍZENÍ

Stavba je len na na tyto stavební objekty:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05

SPORTOVNÍ CENTRUM
POCH ZÍ PLOCHY (CHODNÍKY)
PARKOVIŠT
TENISOVÉ KURTY
D TSKÉ H IŠT
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B. Souhrnná technická zpráva
B. 1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)

Charakteristika stavebního pozemku

Objekt sportovního centra je navržen v m st Rosice, ulice Sportovní, na parcelách
íslo 679/44, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13. Pozemek ur ený t mito
parcelami sousedí s dalšími sportovišti, kterými jsou zimní a fotbalový stadion. Pozemek
se nenachází v žádné ochranné zón . Pozemek je mírn zvln ný. Celková plocha
vymezeného pozemku je 7940,04 m2. Dosavadní pozemek je využíván jako užitková
zahrada a z ásti také slouží jako kynologický areál.
Východní stranou pozemek p iléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek.
ístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace. Založení pozemku je
ur eno jako jednoduché.
b)

Vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum,
hydrogeologický pr zkum, stavebn historický pr zkum apod.)

Na pozemku bylo provedeno geodetické zam ení (Polohopis a výškopis).
Základová p da ur ena dle geologické mapy – F1 hlína št rkovitá (geologický pr zkum
nebyl proveden). Hladina spodní vody p edpokládaná 2 metry pod úrovní plánované
základové spáry (hydrogeologický pr zkum nebyl proveden). Založení na pozemku je
ur eno jako jednoduché. V lokalit se nadchází žádné historické nalezišt . V p ípad
nálezu archeologických památek budou kontaktovány p íslušné památkové ústavy.
Na pozemku ur eném pro výstavbu byl zjišt n radonový index 3 – st ední.
c)

Stávající ochranná a bezpe nostní pásma
V míst navrhované stavby se nenachází žádná ochranná ani jiná bezpe nostní

pásma.
d)

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území. V blízkosti pozemku se nachází vodní
tok ( anský potok), který se nachází v bezpe né vzdálenosti od stavba a vzhledem
k výškovým pom m objekt neohrožuje. V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí se
nevyskytují žádné t žební práce a ani zde v minulosti nebyla provád na žádná d lní
innost.
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e)

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové pom ry v území

Stavba nebude mít b hem svého užívání negativní vliv pro své okolí. Výstavbou
nedojde ke zhoršení životního prost edí v okolí stavby. Vznikající odpady budou
likvidovány. Objekt nebude zdrojem žádných zdraví ani životnímu prost edí škodlivých
látek. Stavbou nebudou narušeny odtokové pom ry daného území
f)

Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

V souvislosti s výstavbou nebudou provedeny žádné bourací práce. Plánovaný
objekt je novostavbou na dosud z velké ásti nevyužívaném pozemku. Na pozemku se
nachází pouze jedna mobilní skladovací bu ka, která zde z stane pro pot eby za ízení
staveništ . Na pozemku se nachází pár menších strom , které však nepodléhají žádným
ochranným p edpis a budou pro ú el stavby vykáceny. Po ukon ení stavebních prací je
plánována výsadba nové zelen na pozemku.
g)

Požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu nebo pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé)
Pozemek neplní funkci lesa.

h)

Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno komunikacemi na p ilehlou
ulici Sportovní. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými p ípojkami
navazujícími na stávající sít , vedoucích v komunikacích p iléhajících k pozemku.
Objekt bude napojen na stoku jednotné kanalizace spole nou kanaliza ní p ípojkou. Budou
provedeny p ípojky vodovodu, elektro NN a p ípojka NTL plynovodu. Pro ú ely
parkování návšt vník sportovního centra je navrženo parkovišt se 49 stání. Na parkovišti
budou vyhrazena 4 parkovací místa pro OOSPO, a to parkovací místa umíst ná nejblíže
k hlavnímu vchodu do objektu.
i)

cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice
Žádné v cné a asové vazby nejsou v dob zpracování PD známy.
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B.2

CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek
Objekt bude sloužit pro sportovní pot eby ve ejnosti m sta Rosice a p ilehlého
okolí.
Stavba je navržena jako samostatn stojící novostavba, áste
podsklepená se
ty mi podlažími. V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází bar s bowlingovou
dráhou a 2 squashové kurty propojené schodišt m s druhým nadzemním podlažím. V n m
se poté nachází víceú elový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu
jsou navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi.
Základní kapacity funk ních jednotek:
- P edpokládaný maximální po et uživatel :
- bar:
- squash:
- víceú elový sportovní sál:
- posilovna:
- spinning:
- stolní tenis:
- sauny + masáže:
- zam stnanci:

editel
recep ní
provozní
uklíze ka
obsluha baru
trené i

52 osob
4
27
29
16
4
16
1
1
1
1
2
4

Celkem 162 osob

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
a)

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení

Urbanisticky stavba zapadá do ešeného území. Pozemek je ur en územním plánem
sta Rosice pro sport a rekreaci. Objekt sportovního centra je umíst ný na
severovýchodní ásti pozemku. Na jižní stran pozemku jsou umíst ny dva tenisové kurty
a d tské h išt . Na východní stran se poté nachází parkovišt , kde je navrženo celkem 49
stání. Osazením stavby jsou rovn ž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající
z obecných technických požadavk na stavby.
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Zastav ná plocha stavby je celkem 1146,43 m2, obestav ný prostor stavby celkem iní
11708,75 m3, výška h ebene st echy nad 3NP od úrovn podlahy v 1NP je +12,202 m.
b)

Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné
ešení

Objekt je navržen jako samostatn stojící novostavba, áste
podsklepená se
ty mi podlažími. V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází bar s bowlingovou
dráhou a 2 squashové kurty propojené schodišt m s druhým nadzemním podlažím. V n m
se poté nachází víceú elový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu
jsou navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi.
Budova je obdélníkového tvaru s áste
p esazeným druhým nadzemním
podlažím. Objekt je zd ný s plochou st echou ve t ech výškových úrovních. Nejv tší
plochu st echy tvo í zast ešení d ev nými p íhradovými vazníky Gang-nail. Tato st echy je
odvodn na vn do st ešních žlab . Ostatní st ešní konstrukce je ešená jako vegeta ní
st echa zakon ená atikami a odvodn ná dovnit objektu.
Fasáda je z ásti opat ená obkladem z d ev ných palubek, na ostatních plochách
fasády se st ídají odstíny bílé a šedé barvy.
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti pro sport a relaxaci. Tomuto ú elu užívání
odpovídá i celkové provozn technické ešení stavby. V navrhovaném objektu nejsou
navrženy žádné výrobní technologie.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena jako bezbariérová se sociálními za ízeními pro invalidy. Pro
vertikální p esun slouží výtah o kabin velikosti 1200 x 2100 mm. K navrženému objektu
pat í parkovišt se ty mi stáními pro OOSPO. Stavba je navržena v souladu s požadavky
vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové
užívání staveb.
B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby
Objekt je navržený v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby. Skladovací prostory jsou všechny nucen v trány.
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B.2.6 Základní charakteristika objekt
a)

Stavební ešení

Objekt je navržený jako samostatn stojící. Je ty podlažní, áste
podsklepený.
Hlavní vstup do objektu je navržen v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží je dále
také bo ní vstup pro zam stnance a venkovní vstup do baru. Pomocí venkovního schodišt
je dále umožn n vstup do strojovny vzduchotechniky v 2NP. Objekt je zd ný s plochou
st echou ve t ech výškových úrovních. Spojení mezi podlažími zajiš uje centrální
schodišt a výtah o rozm rech kabiny 1200 x 2300 mm.
V suterénu jsou navrženy 3 druhy saun (finská, suchá a parní) a masáže. V 1NP je
umíst n bar s bowlingem, squash a hlavní zázemí pro zam stnance. V 2NP jsou navrženy
sportovní provozy, které tvo í dv posilovny, víceú elový sportovní sál, stolní tenis a
spinning. V 3NP je situována kancelá se zasedací místností.
Na východ pozemku bude umíst no parkovišt pro 49 automobil . Na jižní stran
jsou situovány tenisové kurty a d tské h išt
b)

Konstruk ní a materiálové ešení

Konstruk ní systém stavby je st nový zd ný obousm rný. V 1NP jsou navíc
navrženy 3 železobetonové sloupy k podep ení monolitického železobetonového stropu.
Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy z prostého betonu. Dozd ní základ a
nosné st ny v suterénu budou vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní typu H.
Nosné zdivo v nadzemních podlažích bude vyzd no z keramických tvárnic Heluz Plus 30
uni na maltu pro celoplošn tenkou spáru. Nosná st na pro t leso výtahu bude
železobetonová o tl. 150 mm.
ky budou vyzd ny z keramických tvárnic Heluz 14 a Heluz 8 na maltu pro
celoplošn tenkou spáru. V 2NP bude poté pro zajišt ní dlouhých p ek v ásti zast ešené
íhradovými vazníky použit materiál Ytong o tl. Zdiva 300 mm.
Vodorovné nosné konstrukce všech podlaží budou tvo it monolitické
železobetonové desky. Nad celým objektem je navržená plochá jednopláš ová st echa.
Nosnou konstrukci st echy nad 2NP budou tvo it na cca dvout etinách st echy uložené
ev né p íhradové vazníky Gang-nail. Budou umíst né na západní stran od vystupujícího
3NP. Zbylé ásti st echy 2NP a st echa 3NP budou zast ešeny vegeta ní st echou s nosnou
konstrukcí tvo eou monolitickou železobetonovou deskou. Ve všech podlažích bude na
stropní konstrukci proveden SDK podhled.
Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS.
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock.
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Okna a vstupní dve e budou d evohliníková, zasklená irým pr hledným
izola ním trojsklem. Schodišt v objektu je navrženo jako železobetonové monolitické
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.
c)

Mechanická odolnost a stabilita

Základy stavby jsou navrženy v nezámrzné hloubce.
Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavk m stanovených v §9 vyhlášky
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky
jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu
plánované životnosti stavby vyhov ly požadovanému ú elu a odolaly všem ú ink m
zatížení a nep íznivým vliv m prost edí.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení
a)

Technické ešení

V místnosti 1S4 – Technická místnost se nachází 3 stacionární plynové kotle a
zásobníky na teplou vodu. V místnosti 224 – Strojovna VZT jsou navrženy 3
vzduchotechnické jednotky Ventus (viz samostatná ást projektové dokumentace).
b)

Vý et technických a technologických za ízení

Objekt je opat en nuceným v tráním vzduchotechnickými jednotkami.
Dále se v objektu nachází stacionární plynové kotle, zásobníky na teplou vodu, pop . další
pot ebné za ízení pro provoz sportovního centra.
B.2.8 Požárn bezpe nostní ešení
Viz samostatná p íloha: D.1.3 Požárn bezpe nostní ešení.

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi
a)

Kritéria tepeln technického hodnocení

Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS tl. 120 mm.
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock tl. 160 mm.Výb r stavebních materiál a
skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cílen dosaženo maximáln
možných hodnot na úsporu tepla p i rozumné cen na po ízení t chto konstrukcí.
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Zateplení ploché st echy tvo í expandovaný polystyren Isover 150 S. Volba t chto
materiál zaru uje tepelný odpor pod doporu enou hodnotu dle SN 73 0540-2. Posouzení
konstrukcí v p íloze D.1.5 Stavebn – fyzikální posouzení.
b)

Energetická náro nost stavby

V rámci projektové dokumentace je vypracován energetický štítek, který zat ídil
objekt do kategorie B - úsporný.
Dle SN 73 0540.
c)

Posouzení využití alternativních zdroj energií
Nep edpokládá se využití alternativních zdroj energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prost edí; Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení,
zásobování vodou, odpad apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí
(vibrace, hluk, prašnost apod.)
Objekt je navržený v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby.
V tšina místností je odv trávána nuceným v tráním pomocí VZT jednotek umíst ných
ve strojovn vzduchotechniky. Zbývající ást místností poté pomocí p irozeného v trání.
trání CHÚC je navrženo pomocí ventilátoru umíst ného na st eše budovy. Všechny
hygienické požadavky (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad ) jsou
dodrženy.
B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
a)

Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží

Na pozemku bylo zjišt no st ední radonové riziko. V podsklepené ástí tvo í
hydroizola ní vrstvu a zárove ochranu p ed radonovým rizikem SBS modifikované
asfaltové pásy s vložkou ze sklen né tkaniny (Glastek 40 Mineral Special) a polyesterové
rohože (Elastek 40 Mineral Special). V nepodsklepené ásti je poté navržena pouze jedna
vrstva a to pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze sklen né tkaniny
(Glastek 40 Mineral Special).
b)

Ochrana p ed bludnými proudy
Nejsou vyžadována žádná opat ení.
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c)

Ochrana p ed technickou seizmicitou

Ochrana p ed technickou seizmicitou není vyžadována. Toto namáhání (nap .
dopravou, pr myslovou inností, apod.) se v okolí stavby nep edpokládá.
d)

Ochrana p ed hlukem

V objektu jsou dodrženy požadavky normy SN 730532:2010 na ochranu p ed
hlukem. V návaznosti na umíst ní stavby není pot eba ešit ochranu vnit ních prostor
objektu p ed zdroji vn jšího hluku. Podrobn jší ešení vnit ních konstrukcí z hlediska
akustiky viz. D.1.5 Stavebn – fyzikální posouzení.
e)

Protipovod ová opat ení

Objekt se nenachází v záplavové zón . Nejsou vyžadována žádná protipovod ová
za ízení.
B.3

P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)

Napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými p ípojkami
navazujícími na stávající prodloužené sít , vedoucích v komunikacích p iléhajících k
pozemku.
Objekt bude napojen na stoku jednotné kanalizace spole nou kanaliza ní p ípojkou.
Budou provedeny p ípojky vodovodu, elektro NN a p ípojka NTL plynovodu.
Poloha napojovacích míst, revizních šachet, sk íní HUP a RE je z ejmá z výkresu situace,
který je sou ástí výkresové ásti projektové dokumentace.
b)

ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky
Kanalizace – deš ové vody ze st echy objektu je svedena svodným potrubím do
reten ní nádrže, kde bude využívána k zavlažování pozemku. Nespot ebovaná voda
bude odvedena p epadem z reten ní nádrže do p ilehlého vodního toku ( anský
potok).
Splaškové vody budou svedeny potrubím do jednotné splaškové kanalizace
z betonového potrubí o pr
ru 800 mm vedené v p ilehlé komunikaci ulice
Sportovní.
Vodovod – vodovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek investora. Vodovodní
ípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11.
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Elekt ina – NN p ípojka p ivedena z podzemního ve ejného rozvodu umíst ného
v chodníku p ilehlé komunikace ulice Sportovní.
Plynovod – HUP se nachází na hranici pozemku investora. P ípojka NTL
plynovodu bude napojena na prodloužený NTL plynovod DN 100 PE vedený na
kraji navrhovaného parkovišt .
B.4

DOPRAVNÍ EŠENÍ

a)

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ze stávající místní komunikace bude zhotoven sjezd a vybudováno parkovišt
opat ené asfaltovým povrchem. Místní komunikaci tvo í ulice Sportovní s napojením na
silnici I. t ídy.
b)

Doprava v klidu

Na pozemku je navrženo 49 stání pro osobní automobili ( z toho 4 stání vyhrazena
pro OOSPO)
c)

ší a cyklistické stezky

Kolem parkovišt je navržen chodník o ší ce 1,5 m. P ed hlavním vchodem bude
osazen stojan na kola.
B.5
a)

EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Terénní úpravy

Parkovišt bude opat eno asfaltovým povrchem a napojeno na stávající p ilehlou
místní komunikaci.
Od hlavního vstupu sm rem k tenisovým kurt m a k venkovnímu schodišti do 2NP
bude vybudován chodník z betonové dlažby Best-Platen s podkladní vrstvou z drceného
kameniva frakcí 4-8, 8-16 a 1-63 mm.
Okapní chodník bude zhotoven vrstvou praného ka írku frakce 16 – 32 mm a bude
ohrani en betonovým obrubníkem vsazeným do maltového lože. Pod ka írkem bude
položena netkaná geotextilie.
Ostatní plochy budou zatravn ny a osázeny k ovinami a listnatými stromy.
i p i parkovacích stání pro autobusy je vymezeno dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb.
stálé stanovišt pro sb rnou nádobu na sm sný komunální odpad.
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b)

Použité vegeta ní prvky

Veškeré upravené plochy budu zatravn ny pop ípadn posypány mul ovací k rou.
Na osázení pozemku budou použity rostliny vhodného druhu a velikosti.
c)

Biotechnická opat ení
Žádné biotechnické opat ení v rámci navrhovaného umíst ní objektu není pot eba .

B.6

POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA

a)

Vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da

Použité technologie nemají vliv na zhoršení životního prost edí. Nebude docházet
k zne išt ní ovzduší a nadm rnému hluku z provozu objektu. Všechny použité materiály
musí vyhovovat hygienickým požadavk m na emise škodlivin a cizorodých látek.
Likvidace splaškových vod bude ešeno napojením na místní kanaliza ní sí . Deš ové
vody budou svedeny do reten ní nádrže, pop ípad odvedeny do p ilehlého vodního toku.
b)

Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom ,
ochrana rostlin a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb
v krajin
Na pozemku se nenachází žádné chrán né rostliny nebo živo ichové

c)

Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000
Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

d)

Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA
Nejsou stanoveny žádné podmínky k zohledn ní.

e)

Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních p edpis
Podle jiných právních p edpis nejsou navržena žádná ochranná a bezpe nostní

pásma.
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B.7

OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navržena, a bude provedena takovým zp sobem, aby neohrožovala
život, zdraví a životní podmínky jejich uživatel ani uživatel okolních staveb. Stavba
spl uje základní požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)

Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

i výstavb bude k dispozici vodovod a elekt ina, dovedené na hranici pozemku.
Pot eba stavebních hmot bude specifikována ve výkazu vým r. Stavební materiál bude
nutné dopravovat na stavbu postupn .
b)

Odvodn ní staveništ
Deš ové vody budou svedeny do p ilehlého místního vodního toku (

anský

potok).
c)

Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro p íjezd na staveništ bude sloužit místní komunikace a stávající zpevn ný
nájezd na pozemek. P i výstavb bude k dispozici vodovod a elekt ina, dovedené na
hranici pozemku. Staveništní p ípojka elektrické energie NN bude ukon ena staveništní
rozvad em elektrické energie.
d)

Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Provád ní stavby navrženého objektu bude mít malý vliv na okolní stavby. Budou
dodrženy požadavky vládního na ízení . 502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými
inky hluku a vibrací ve zn ní vl. na ízení . 88/2004 Sb. Pomocí vhodných opat ení bude
zapot ebí minimalizovat prašnost v míst stavby.
e)

Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení
evin

Pozemek bude oplocen, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Jiné
požadavky na ochranu okolí staveništ , související asanace, demolice a kácení d evin
nejsou.
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f)

Maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé)

Pro pot eby staveništ je nutné do asn vy lenit n kolik ploch. Jedná se o plochy
k uskladn ní ornice ze skrývek. Dále plocha pro umíst ní mobilního WC, stavebních
bun k pro pracovníky a skladování ná adí s materiálem. Rozsah staveništ se bude
nacházet pouze na pozemcích investora.
g)

Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich
likvidace

Nakládání s veškerými odpady bude dle zákona . 185/2001 Sb. Vzniklé odpady
hem výstavby budou t íd ny a likvidovány v souladu s platnými p edpisy, tj. bude
odd len skladován, vyvážen a likvidován standardním zp sobem na základ smlouvy s
oprávn nou organizací.
Odpad se zat ídí do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis . P edpokládá se, vznik a nakládání s t mito odpady:
15 01 01
15 01 02
15 01 10
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 01
17 04 11
17 05 04
17 09 04
h)

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
Beton
Cihly
evo
Plasty
Asfaltové sm si s dehtem
Kabely
Zemina a kamení
Sm sné stavební a demoli ní odpady

Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin

Jedná se o áste
podsklepený objekt, z toho plynou rozdílné úrovn základových
spár. Na za átku bude provedena skrývka ornice v tlouš ce 200 mm, 1 m p es obrys
objektu a v místech budoucích terénních úprav. Ornice bude skladována na mezideponii
v jihovýchodní ásti pozemku investora a použita pro kone né úpravy v záv ru výstavby.
Základové podmínky byly dle geologické mapy ur eny jako hlína št kovitá F1 – pevná
s tabulkovou výpo tovou hodnotou únosnosti Rdt = 300 kPa. K ov ení je nutno p i
provád ní výkopových prací posoudit zeminu, zda spl uje navrhované podmínky.
Základová zemina je v celém pozemku stejná, nem nná.
Základová jáma suterénu bude vykopána do hloubky – 4,050 m. Poté budou
provedeny rýhy pro základové pasy do hloubky – 4,800 a – 4,550 m. Následn budou
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provedeny výkopy pro nepodsklepenou ást. Všechny výkopy budou svahovány ve sklonu
1:0,35. ást zeminy bude uskladn na na pozemku a použita k zásyp m. V tšina bude ale
odvezena na skládku k tomu ur enou, z d vodu nedostate ného prostoru na staveništi.
i)

Ochrana životního prost edí p i výstavb

Bude eliminováno zvýšení prašnosti v dané lokalit pomocí zpevn ní
vnitrostaveništních komunikací nebo o išt ním vozidel p ed vjezdem na ve ejnou
komunikaci. Bude zamezeno pronikání stavebních materiál do odpadních a podzemních
vod.
i likvidaci odpad je nutno postupovat podle zákona . 185/2001 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis a vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
zn ní pozd jších p edpis . T íd ní odpad bude probíhat již p i jejich vzniku a to d lením
na spalitelné ve spalovn , dále nespalitelné (skladování na zabezpe ené skládce, materiály
k recyklaci a nebezpe né odpady).
j)

Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních
edpis

Objekt sportovního centra je navržen v souladu s platnými normami a p edpisy. P i
provád ní je nutno dodržovat zákony a vyhlášky a to zejména na ízení vlády . 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na
staveništích. Dále se musí být práce provád ny v souladu s platnými p edpisy na úseku
bezpe nosti práce a ochran zdraví p i práci a to vyhl. . 309/2006 Sb., požadavky na
pracovní podmínky a pracovní prost edí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní
prost edky a za ízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.
Dle na ízení vlády 591/2006 Sb. je nutno respektovat zejména:
- §3 Zhotovitel zajistí spln ní požadavk na organizaci práce a pracovní postupy dle
ílohy . 3.
- §7 Koordinátor b hem p ípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitel nebo osob
jím pov ených k zajišt ní bezpe nosti práce.
- §8 Koordinátor b hem realizace stavby – v p ípad výskytu mimo ádných
podmínek v pr hu stavby ur í dodavatel stavby p ípadn ve spolupráci
s projektantem pot ebná opat ení k zajišt ní bezpe nosti práce.
Staveništ bude zajišt no proti vstupu nepovolaných osob, pomocí oplocení a výstražné
pásky se zákazem vstupu na staveništ .
Zhotovitel je povinen b hem výstavby používat pouze techniku v ádném technickém
stavu a respektovat daný no ní klid.
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k)

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

Úpravy staveništ pro bezbariérové užívání není nutné, protože se nep edpokládá
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po staveništi v dob provád ní
prací .
l)

Zásady pro dopravn inženýrské opat ení

Napojení na staveništ bude realizováno z místní komunikace na ulici Sportovní.
Jedná se o málo frekventovanou ulici. Žádná další dopravn inženýrská opat ení nejsou
pot eba.
m)

Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za
provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.)

Staveništ bude po dobu výstavby chrán no drát ným plotem o výšce 2,0 m a bude
ozna eno výstražnými tabulemi pro informování osob, které se budou pohybovat
v blízkosti staveništ .
n)

Postup výstavby, rozhodující díl í termíny

edpokládané zahájení stavby : b ezen 2015
edpokládané dokon ení stavby : íjen 2017
Lh ta výstavby
: cca 43 m síc
edpokládaný popis postupu výstavby:
a)
íprava staveništ
b)
zemní práce
c)
základové konstrukce
d)
hrubá stavba – nosné konstrukce
e)
hrubá stavba – ostatní konstrukce
f)
vnit ní instalace a p ípojky
g)
montážní a dokon ovací práce, úpravy povrch
h)
zpevn né plochy
i)
vegeta ní úpravy
j)
kompletace
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D.1.1.a Technická zpráva

a)

el objektu

Objekt sportovního centra bude sloužit pro sportovní pot eby ve ejnosti m sta Rosice a
ilehlého okolí.
b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení
vegeta ních úprav okolí objektu, v etn
ešení p ístupu a užívání objektu
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
Objekt je navržený jako samostatn stojící. Je ty podlažní, áste
podsklepený.
Hlavní vstup do objektu je navržen v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží je dále
také bo ní vstup pro zam stnance a venkovní vstup do baru. Pomocí venkovního schodišt
je dále umožn n vstup do strojovny vzduchotechniky v 2NP. Objekt je zd ný s plochou
st echou ve t ech výškových úrovních. Spojení mezi podlažími zajiš uje centrální
schodišt a výtah o rozm rech kabiny 1200 x 2300 mm.
V suterénu jsou navrženy 3 druhy saun (finská, suchá a parní) a masáže. V 1NP je
umíst n bar s bowlingem, squash a hlavní zázemí pro zam stnance. V 2NP jsou navrženy
sportovní provozy, které tvo í dv posilovny, víceú elový sportovní sál, stolní tenis a
spinning. V 3NP je situována kancelá se zasedací místností.
Na východ pozemku bude umíst no parkovišt pro 49 automobil . Na jižní stran
jsou situovány tenisové kurty a d tské h išt .
Pozemek je p ístupný ze stávající místní komunikace ulice Sportovní.
Komunikací vlastní a spravuje m sto Rosice.
Dispozi ní ešení:
Hlavní vstup do objektu je navržen p es prosklené automatické dve e v 1NP. Zde
se nachází vstupní hala s recepcí na kterou navazuje hlavní centrální schodišt spojující
spole
s výtahem všechna podlaží.
V 1NP je ze vstupní haly p es chodbu p ístupný bar s bowlingem, zázemí pro
provoz baru a hygienické prostory pro návšt vníky baru. Bar má také samostatný venkovní
vchod na jižní stran fasády budovy. P es prostory baru je možný vstup ke squashovým
kurt m, hlavní vstup je k nim navržen p es schodišt z 2NP, kde se nachází šatny a
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hygienické zázemí pro sporty. Sou ástí 1NP je také zázemí pro zam stnance, které má
ízeno vlastní vchod na východní stran fasády.
V 2NP p ístupném p es hlavní schodišt a výtah, jsou navrženy místnosti sloužící
ke sportovním ú el m a to 2 posilovny, víceú elový sportovní sál, místnosti pro spinning a
stolní tenis. Dále jsou tu dv odd lená hygienická zázemí se šatnami pro muže ženy.
V 2NP se ješt nachází strojovna vzduchotechniky p ístupná p es sklad nebo pomocí
venkovního ocelového schodišt .
3NP je o nejmenším p dorysném rozm ru, nachází se zde kancelá editele
s hygienickým zázemím a zasedací místnost. Z chodby 3NP je možnost výstupu na st echu
pro pot eby údržby.
V suterénu objektu jsou poté situovány sauny (parní, suchá a finská), masáže,
ochlazovací a odpo inková místnost. Sou ástí je také odd lené hygienické zázemí se
šatnami. Je zde navržena technická místnost, pro umíst ní stacionárních plynových kotl
pro vytáp ní a oh ev teplé vody.
V suterénu, 1NP a 2NP jsou navrženy úklidové místnosti s výlevkou.

c)

kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace,
osv tlení a oslun ní

Po et podzemních podlaží: 1
Po et nadzemních podlaží: 3
Po et parkovacích stání:
Podlahové plochy objektu:
1S:
1NP:
2NP:
3NP:
Celková plocha:

49
302,2 m2
947,72 m2
848,59 m2
85,78 m2
2184,23 m2

Obestav ný prostor = cca 11708,75 m3
Parcela:
Zastav ná plocha: 1146,43 m2
Plocha pozemku: 7940,04 m2
Zastav nost: 14,4 %
Po et stálých zam stnanc : 6
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edpokládaný maximální po et uživatel :
- bar:
- squash:
- víceú elový sportovní sál:
- posilovna:
- spinning:
- stolní tenis:
- sauny + masáže:
- zam stnanci:

editel
recep ní
provozní
uklíze ka
obsluha baru
trené i

52 osob
4
27
29
16
4
16
1
1
1
1
2
4

Celkem 162 osob
Osv tlení je u místností s požadavky na osv tlení zajišt no dodržením minimální
doporu ené plochy oken, která inní 1/10 plochy dané místnosti. Ve všech
místnostech bude také nainstalováno um lé osv tlení.
Objekt je orientován hlavním vstupem k jihu.

d) technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb na užití
objektu a jeho požadovanou životnost
Konstruk ní systém stavby je st nový zd ný obousm rný. V 1NP jsou navíc
navrženy 3 železobetonové sloupy k podep ení monolitického železobetonového stropu.
Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy z prostého betonu. Dozd ní základ a
nosné st ny v suterénu budou vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní typu H.
Nosné zdivo v nadzemních podlažích bude vyzd no z keramických tvárnic Heluz Plus 30
uni na maltu pro celoplošn tenkou spáru. Nosná st na pro t leso výtahu bude
železobetonová o tl. 150 mm.
ky budou vyzd ny z keramických tvárnic Heluz 14 a Heluz 8 na maltu pro
celoplošn tenkou spáru. V 2NP bude poté pro zajišt ní dlouhých p ek v ásti zast ešené
íhradovými vazníky použit materiál Ytong o tl. Zdiva 300 mm.
Vodorovné nosné konstrukce všech podlaží budou tvo it monolitické
železobetonové desky. Nad celým objektem je navržená plochá jednopláš ová st echa.
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Nosnou konstrukci st echy nad 2NP budou tvo it na cca dvou t etinách st echy uložené
ev né p íhradové vazníky Gang-nail. Budou umíst né na západní stran od vystupujícího
3NP. Zbylé ásti st echy 2NP a st echa 3NP budou zast ešeny vegeta ní st echou s nosnou
konstrukcí tvo enou monolitickou železobetonovou deskou. Ve všech podlažích bude na
stropní konstrukci proveden SDK podhled.
Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS.
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock.
Zemní práce:
ed zapo etím zemních prací se objekt vyty í lavi kami. Ozna í se výškový bod,
od kterého se ur í všechny p íslušné výšky. P ed zapo etím výkopových prací bude
provedena skrývka ornice v tl. cca 20 – 25 cm. Ornice bude uskladn na na jihozápadní
ásti pozemku tak, aby nevadila provozu p i stavb , ale zárove byla snadno a rychle
ístupná. Stavba se spadá do 1. geotechnické kategorie, kdy lze vycházet z tabulkových
hodnot výpo tové únosnosti podloží. V lokalit staveništ se vyskytuje zemina jemnozrnná
ídy F1 – hlína št rkovitá MG (pevné konzistence). Na tuto t ídu zeminy jsou
nadimenzované základy a navržen sklon svah výkopu a to 1:0,35. Po skrývce ornice bude
proveden výkop stavební jámy a výkopy základových pas pro podsklepenou a
nepodsklepenou ást domu. Jedná se o áste
podsklepený objekt, proto jsou rozdílné
úrovn základových spar. Základovou spáru p ed betonáží prohlédne statik a ov í
únosnost zeminy. Následn budou provedeny výkopy pro p ípojky inženýrských sítí, které
se budou spádovat sm rem od objektu. Veškeré výkopy budou provedeny strojn , pouze
posledních 100 mm pro základové pasy bude vykopáno a za išt no ru
kv li zajišt ní
souladu jednotlivých hloubek a rozm
s projektovou dokumentací základových
konstrukcí. V pr hu prací je nutno dbát na ochranu základové spáry.
Základové konstrukce:
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Základové
pasy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 275 kPa (snížení kv li možnému
výskytu hlíny pís ité F3 – nutno ov it po provedení výkopových prací). Hloubka
základové spáry v podsklepené ásti je -4,550 m, pop . u základu ší ky 1200 mm se
nachází v hloubce -4,800 m. Základy pod zd nými zdmi ze ztraceného bedn ní v
podsklepené ásti jsou navrženy t í r zných rozm
(š. x v. = 700 x 500, 900 x 500, 1200
x 750 mm. Základ schodišt bude proveden o rozm rech 550 x 500 mm.
Základová spára v nepodsklepené ásti je v hloubce -1,350 m. Základy
v nepodsklepené ásti budou se základy suterénu spojeny odstup ovanými základy a
budou provedeny až po vyzd ní suterénu. Na základové pasy v nepodsklepené ásti budou
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vyzd ny dv ady betonového ztraceného bedn ní vyztuženého vodorovnou a svislou
výztuží a vylitého betonem C20/25. Tyto základové pasy pod ztraceným bedn ním budou
mít rozm ry š. 550 mm a v. 500 mm. U obvodové st ny bowlingové dráhy bude proveden
základ š. 550 mm a v. 625 mm.
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmá enou základovou
spáru. Prostupy p es základy musí vést kolmo. Podkladní beton bude tlouš ky 150 mm a
bude proveden z prostého betonu t ídy C20/25 vyztužený KARI sítí s oky 150/150 (ocel
B500).
ed provád ním základových konstrukcí budou do výkop položeny zemnící
pásky FeZn pro napojení bleskosvodu, které budou sesvorkovány a zabetonovány.
Svislé nosné konstrukce
Nosné st ny v suterénu budou vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní
BEST 30 (500x300x250 mm), materiál tvarovek C16/20, výpl ový beton C20/25, výztuž
B500(R).
V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvo it obvodové a vnit ní nosné zdivo
keramické tvárnice Heluz Plus 30 uni (247x300x249 mm) zd né na maltu pro celoplošn
tenkou spáru.
V ástech stavby, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vzduchovou
nepr zvu nost st n (squash) je navrženo vnit ní nosné zvukov izola ní zdivo
z keramických tvrárnic Heluz Aku 30/33,3 MK (333x300x238 mm) s promaltovanými
sty nými spárami, pevnosti P15, zd né na vápenocementovou maltu pro b žné zd ní.
Výtahová šachta bude provedena jako železobetonová monolitická st na tl. 150
mm z betonu C25/30 a oceli B500B.
V místnosti 106 Bar jsou navrženy t i železobetonový sloupy (300x300 mm)
z betonu C25/30 a oceli B500B. Byl proveden jejich p edb žný návrh – nutno ov it
statickým výpo tem.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce jsou navrženy jako vetknuté monolitické stropní desky
z betonu C25/30 a oceli B500B. Tlouš ky stropních desek jsou navrženy pouze
orienta ním p edb žným výpo tem – nutno ov it p esným statickým výpo tem. Nad
suterénem, 2NP a 3NP jsou navrženy desky tlouš ky 200 mm. Nad 1NP jsou navrženy
desky tlouš ky 240 mm z d vodu p esazení ásti 2NP na jihozápadní ásti objektu.
Prostupy stropní konstrukcí jsou zazna eny v projektové dokumentaci.
eklady nad otvory nosných zdí tvo í systémové keramické p eklady Heluz 23,8,
které jsou navrženy dle sv tlosti daných otvor .
Pod úrovní stropní konstrukce bude vyhotoven ztužující železobetonový v nec,
který bude zajiš ovat vetknutí monolitických železobetonových desek a na který budou
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navazovat pr vlaky zhotovené nad otvory s velkou sv tlostí. Návrh pr vlak nutno ov it
statickým výpo tem.
Schodišt
Hlavní centrální schodišt spojující všechna podlaží objektu bude t íramenné
betonové deskové. Nosnou funkci zajiš uje železobetonová monolitická deska tl. 150 mm
s vyložením schodiš ových ramen do vnit ního nosného zdiva a železobetonového stropu.
Schodišt je v nejnižším podlaží op ené do základu. Schodiš ová deska bude provedena
z betonu C25/30 a oceli B500B. Nášlapnou vrstvu schodišt bude tvo it keramická dlažba
Rako. Na schodišt bude na obou st nách osazeno d ev né madlo ve výšce 1,0m.
Vedlejší schodišt je navrženo z místnosti s kurty pro squash v 1NP do chodby v
2NP. Jedná se o ocelové schodišt se schodnicemi tvo enými z ocelových profil I220.
Zábradlí bude sva eno z ocelových pásnic a prut s kruhovým d ev ným madlem.
Sou ástí objektu je také venkovní ocelové schodišt umož ující p ímý p ístup do
strojovny vzduchotechniky v 2NP.
Svislé nenosné konstrukce:
ky budou z keramických tvárnic Heluz 14 (495x140x249 mm) a Heluz 8
(495x80x249 mm) zd né na maltu pro celoplošn tenkou spáru. Napojení p ek bude
pomocí st nových spon.
V 2NP bude poté pro zajišt ní stability dlouhých p ek v ásti zast ešené
íhradovými vazníky použit materiál z pórobetonových tvárnic Ytong P2-400
(300x249x599 mm) zd ný na maltu pro celoplošn tenkou spáru.
V 2NP bude ješt z d vodu odhlu ní víceú elového sportovního sálu a
strojovny vzduchotechniky použita SDK dvojitá p ka s dvojitým oplášt ním W 115, tl.
115 mm.
Instala ní p edst ny budou provedeny ze sádrokartonových p ek Knauf.
Komín
V objektu se nachází jedno komínové t leso Schiedel Absolut 18L18 ešeno jako
dvoupr duchový komín s ventila ní šachtou. Je to dvousložkový komínový systém
s integrovanou tepelnou izolací z p nového betonu v komínové tvárnici a tenkost nnou
keramickou vnit ní vložkou. Tepelnou izolací jsou opat eny komínové pr duchy i
víceú elová šachta. Vn jší rozm ry komínu jsou 360/830 mm. Na komín budou napojeny
stacionární plynové kotle umíst né v suterénu v technické místnosti.
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St ešní konstrukce
Nad celým objektem je navržena plochá jednopláš ová st echa.
tší ást objektu (strana sm rem na západ o p dorysné ploše cca 812,27 m2)
bude zast ešena d ev nými p íhradovými vazníky Gang-nail, které jsou kotveny
k železobetonovému v nci pomocí kotevních úhelník . Dimenze jednotlivých prvk , spoje
a kotvení jsou up esn ny ve statickém výpo tu ve stavebn konstruk ní ásti projektu.
St echa má sklon 3% a je svedena do venkovních st ešních žlab . Skladba plášt vazníku
je jednopláš ová. Na vazník je p ibito prkenné bedn ní ze smrkových desek tl. 30 mm. Na
toto bedn ní bude p ikotvena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek
Al 40 Mineral. Tepeln izola ní vrstvu tvo í expandovaný polystyren Isover EPS 150 S tl.
220 mm. Hydroizola ní vrstva je tvo ena SBS modifikovanými asfaltovými pásy Glastek
40 Special Mineral a Elastek 50 Special Dekor, který tvo í zárove pohledovou vrstvu.
Druhá ást st echy tvo ící zast ešení ásti 2NP a celého 3NP je navržena jako
vegeta ní s vnit ními svody. Na st eše jsou navrženy plochy o sklonu 3%. Skladbu st echy
tvo í parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek Al 40 Mineral. Tepeln
izola ní vrstvu tvo í expandovaný polystyren Isover EPS 150 S tl. 220 mm. Hydroizola ní
vrstva je z SBS modifikovaných asfaltových pás Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 50
Garden, který je odolný proti pror stání ko en . Vegeta ní vrstva bude tvo ena extenzivní
zelení osazenou do vegeta ního substrátu pro suchomilné rostliny.
Hydroizolace:
Ve spodní stavb podsklepené ásti je navrženo hydroizola ní souvrství proti
zemní vlhkosti a stékající vod ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pás Glastek 40
Special tl. 4 mm (nosná vložka ze sklen né tkaniny) a Elastek 40 Mineral Special tl. 4 mm
(nosná vložka z polyesterové rohože). Ve spodní stavb nepodsklepené ásti je poté
navržen pouze hydroizola ní SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Mineral Special
proti zemní vlhkosti. Asfaltové pásy budou na svislých konstrukcích chrán ny proti
poškození tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035CS a nopovou fólií
ISO-DRAIN 20. Nopová fólie bude p itížena násypem a bude ukon ena cca 150 mm pod
upraveným terénem ukon ovací lištou, aby nedocházelo k zatékání vody z povrchu.
Hydroizolace je ukon ena min. 300 mm nad upraveným terénem.
Hydroizola ní vrstva st echy z d ev ných vazník
je tvo ena SBS
modifikovanými asfaltovými pásy Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a Elastek 50
Special Dekor tl. 5,3 mm (nosná vložka z polyesterové rohože s ochranným b idli ným
posypem), který tvo í zárove pohledovou vrstvu. Hydroizola ní vrstva vegeta ní st echy
je z SBS modifikovaných asfaltových pás Glastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm (nosná
vložka ze sklen né tkaniny) a Elastek 50 Garden tl. 5,2 mm (nosná vložka z polyesterové
rohože), který je odolný proti pror stání ko en .
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Parozábrana:
Ve st ešních konstrukcích je navržena parozábrana z SBS modifikovaného
asfaltového pásu Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie
kašírované sklen nými vlákny.
Izolace proti radonu
Byl zjišt n radonový index 3 – st ední. V tomto p ípad je nutné provést
protiradonové opat ení. To bude provedeno izolací spodní stavby z hydroizola ního pásu
z SBS modifikovaného asfaltu – Glastek 40 special mineral.
Tepelná izolace:
Obvodové zdivo:
Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS v tl.
120mm. V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS)
s tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock tl. 160 mm. ást fasády dle
výkresové dokumentace bude provedena jako prov trávaná s obkladem z d ev ných
palubek.
Izolace podlah:
Všechno podlahy na zemin jsou izolovány expandovaným polystyrenem Isover
EPS 150 S tl. 120 mm.
Izolace st echy:
Tvo ena tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 150 S
v tl. 220 mm.
Akustická izolace:
Akustickou izolaci v podlaze 2NP a 3NP tvo í izola ní desky z minerální plsti
Isover T-N v tl. 40 mm. Tato izolace plní zárove i tepeln izola ní funkci.
Výpln otvor
Okna budou d evohliníková zasklená irým pr hledným izola ním trojsklem od
firmy Slavona. Sou initel prostupu tepla oken je Uw= 0,8 W/m2.K. Okna orientovaná na
jižní a západní sv tovou stranu budou opat eny integrovanými horizontálními žaluziemi
ScreenLine. Vstupní dve e budou d evohliníkové, sendvi ové konstrukce se sv tlíkem
vypln ným izola ním matným trojsklem. Sou initel prostupu tepla dve í je Uw= 0,75
W/m2.K. V 1NP je navržena vstupní prosklená st na s posuvnými dve mi Powerdrive se
zasklením pomocí trojskla s hliníkovým rámem. Vynášecím profilem této st ny budou
nosné tvercové ocelové uzav ené válcované profily o rozm rech 100x100x5 mm.
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Povrchové úpravy:
St nové konstrukce:
Vnit ní st ny budou opat eny omítkou štukovou na vápenocementovém jádru a
ednást iku, vše od firmy Baumit. Systém suchých omítkových a maltových sm sí bude
nejprve ov en na vzorku 1x1 m, kde bude ov ena struktura a zrnitost. Jádrová omítka
bude nanesena omítací strojem, ostatní ásti pomocí hladítka. Barevné provedení maleb
bude up esn no na základ projektu interiéru a v rámci autorského dozoru p i realizaci
stavby. Výmalba bude provedena malí skou barvou Primalex. St ny v hygienických
prostorách (umývárny, WC) budou obloženy keramickým obkladem Rako.
Vn jší omítky budou probarvené tenkovrstvé silikonové také od firmy Baumit.
Bude se st ídat barva bílá s šedou. ást fasády dle výkresové dokumentace bude provedena
jako prov trávaná s obkladem ze smrkových palubek ší ky tl. 19 mm a ší ky 121 mm
kotvené na d ev né lat 60 x 40 mm
Podlahové konstrukce:
Povrchy podlah budou navrženy podle ú elu jednotlivých místností, jedná se o
velkoformátovou dlažbu Rako, koberce, epoxidový nát r, linoleum, sportovní podlahu –
vinyl – Pavigym Group-X a Pavigym Endurance. V 1NP je navržena bowlingová dráha
s povrchem z lakovaných d ev ných desek. Epoxidové nát ry budou spl ovat hodnoty
protismykového t ení pro daný provoz. Na p echodech jednotlivých podlahových krytin
budou použity odpovídající p echodové lišty. Ve všech místnostech budou provedeny
sokly nebo ukon ovací lišty.
V podlahách s mokrým provozem (umývárny,WC) bude použita hydroizola ní
jednosložková st rka Den Braven.
Stropní konstrukce:
Krom schodišt , technické místnosti a strojovny vzduchotechniky budou všude
provedeny podhledy. V místnostech nenáro ných na vlhkost jsou navrženy podhledy
z SDK desek Knauf White. V umývárnách, WC a v místnostech se sporty jsou navrženy
SDK desky Knauf Green se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Ve finské a suché saun
bude palubkový podhled s parozábranou. Nad bowlingovou dráhou bude proveden
akustický podhled Knauf Cleaneo D127.
Truhlá ské výrobky
Vnit ní parapety budou d ev né p íslušné k d evohliníkovým okn m. Tlouš ka
parapetních desek bude 20 mm a ší ka 250 mm.
Na hlavním centrálním schodišti a vedlejším spojovacím schodišti budou osazena
ev ná madla kruhového profilu o pr
ru 50 mm.
Výpis prvk není dle zadání sou ástí DP.
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Klempí ské výrobky
Jako klempí ské výrobky jsou navrženy žlaby, svody a oplechování parapet a
atiky. Veškeré tyto výrobky budou provedeny z žárov pozinkovaného ocelového plechu
s povrchovou úpravou.
Výpis prvk není dle zadání sou ástí DP.
Záme nické výrobky
Záme nické výrobky budou upraveny žárovým zinkováním. U vstupu do baru je
navržena istící rohož. K objektu je navrženo vn jší ocelové schodišt pro p ístup do
strojovny a vnit ní vedlejší ocelové schodišt v místnosti s kurty pro squash. Toto
schodišt bude vyneseno pomocí schodnic tvo ených z ocelových profil I220. Zábradlí je
navrženo ze sloupk (pásnice tl. 6 mm a š. 40 mm) a p lí z ocelových prut o pr
ru 10
mm.
Výpis prvk není dle zadání sou ástí DP.
trání
tšina místností je odv trávána nuceným v tráním pomocí t í VZT jednotek
umíst ných ve strojovn vzduchotechniky. Zbývající ást místností poté pomocí
irozeného v trání. V trání CHÚC je navrženo pomocí ventilátoru umíst ného na st eše
budovy.
Vytáp ní objektu a oh ev vody
Vytáp ní bude ešeno jako teplovodní deskovými otopnými t lesy. Zdrojem tepla
budou 3 stacionární plynové kotle Viadrus. Tyto kotle budou spolu se zásobníky na oh ev
teplé vody umíst ny v místnosti 1S4 – Technická místnost.
e)

tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.
Spl ujepožadavek normy SN 73 0540-2 a spl uje požadavky § 6a zákona 406/2000 Sb.,
o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášky 148/2007 Sb., o
energetické náro nosti budov. Skladby obvodových konstrukcí spl ují požadavky normy
SN 73 0540-2 na požadovaný sou initel prostupu tepla UN viz D.1.5 Stavebn – fyzikální
posouzení.
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f)

zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a
hydrogeologického pr zkumu

Dle geologických map se v lokalit staveništ vyskytuje zemina jemnozrnná
ídy F1 – hlína št rkovitá MG (pevné konzistence), na kterou jsou dimenzovány základy a
navržen sklon svah výkopu a to 1:0,35. Hydrogeologický pr zkum nebyl proveden, ze
zkušeností zakládání staveb v okolí objektu se p edpokládá, že v podloží do 5, 0 m pod
úrovní základové spáry není ustálená hladina podzemní vody, stejn jako na sousedních
parcelách.
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních
ink
Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prost edí. B hem stavby je povinností
dodavatele stavebních prací maximáln omezit nezbytnou hlu nost stavebních prací.
Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Vzniklý b žný komunální odpad
hem provozu stavby bude ukládán a vyvážen místními službami dle harmonogramu.

h) dopravní ešení,

ístup na pozemek je z místní komunikace ulice Sportovní. Tato komunikace se
napojuje na silnici I. t ídy.

i)

ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová
opat ení

Stavba je navržena tak, aby odolávala nep íznivým ú ink m pov trnosti.
Navrhovaný objekt neleží v záplavovém území, nehrozí ani sesuvy p dy, pozemek není
sou ástí území se zvýšenou seizmicitou ani poddolovaného území. Materiály použité p i
výstavb nebudou obsahovat zdroje radonu. Navržená izolace v podlaze vyhoví na zjišt ný
radonový index 3 – st ední.
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j)

dodržení obecných požadavk na výstavbu.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle p ílohy 1 vyhlášky MMR
499/2006 Sb. Umíst ní stavby je v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území. Sousedící parcely nejsou dot eny požárn
nebezpe ným prostorem. Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou
dokumentací. Nepodstatné zm ny díla mohou být provedeny dle požadavk investora
specifikovaných v pr hu realizace. Pokud se bude jednat o podstatné zm ny, musí
být projednány s projektantem a stavebním ú adem. Tyto zm ny musí být
zaznamenány a povoleny jako zm na stavby p ed dokon ením.
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3. Záv r
Vyhotovený projekt odpovídá obsahov požadavk m zadání. Diplomovou práci
jsem zpracoval na základ svých dosavadních zkušeností s navrhováním pozemních staveb
a použitím pot ebných norem, vyhlášek, p edpis a podklad od výrobce.
Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby
sportovního centra. Objekt je ty podlažní áste
podsklepený. Je navržen na pozemku
ur eném územním plánem pro sport a rekreaci ve m st Rosice.
Sportovní centrum spl uje normové požadavky z hlediska tepeln technického i
z hlediska požární bezpe nosti budovy.
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5. Seznam použitých zkratek a symbol
B. p. v. – Balt po vyrovnání
. – íslo
l. – lánek
SN – eská státní norma
d – pr
r
EPS – expandovaný polystyren
ER – elektrom rový rozvad
ETICS – vn jší tepeln izola ní kompozitní systém
HDPE – vysoko hustotní polyethylen
HI – hydroizolace
HUP – hlavní uzáv r plynu
K – klempí ské práce
kce - konstrukce
NN – nízké nap tí
NTL – nízkotlaký plynovod
odst. – odstavec
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NP – nadzemní podlaží
Parc. . – parcelní íslo
PB – polohový bod
PÚ – požární úsek
RŠ – revizní šachta
S – suterén
Sb. – sbírky
SDK – sádrokarton
SO – stavební objekt
SPB – stupe požární bezpe nosti
š. – ší ka
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T – truhlá ské práce
TI – tepelná izolace
tl. – tlouš ka
UT – upravený terén
VŠ – vodom rná šachta
VUT – Vysoké u ení technické
Vyhl. – vyhláška
XPS – extrudovaný polystyren
Z – záme nické práce
ŽB – železobeton
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