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ABSTRAKT 
Bakalářská práce řeší studii a návrh novostavby skautského domu - volnočasového cen-

tra s názvem K15 v Olomouci, městské části Nové sady. Budova bude stát na pozem-

cích s parcelními čísly 408/1, 408/2, 408/3 a 112/7. Vlastníky pozemků jsou investor a 

přilehlá základní škola. 

Budova bude slouţit převáţně jako základna 7. skautského střediska „Ţlutý Kvítek“ 

Olomouc, které má v současné době kolem 90 aktivních členů ve třech hlavním věko-

vých kategoriích – světlušky a vlčata (7-11 let), skauti a skautky (11-15 let), roveři a 

rangers (15-99 let).  

Skautské oddíly, které sdruţují děti stejného věku se schází dvakrát týdně ve svých klu-

bovnách, pod vedením vůdců, kteří organizují a řídí činnost a to zcela dobrovolně a bez 

nároku na honorář.   

ABSTRACT 
Bachelor’s thesis focus on design of Scout house a free time facility named K15 in 

Olomouc, city part Nové Sady.  The building will stand on the land plot number 408/1, 

408/2, 408/3 and 112/7. Owners of land are investor and an adjacent elementary school. 

The building will primary serve as a base for the 7th Scout unit "Yellow Blossom" 

Olomouc, which has currently about 90 active members in three main age categories - 

fireflies and pups (7-11 years), Boy Scouts and Girl Scouts (11-15 years) , Rovers and 

Rangers (15-99 years). 

Scout troops, which associate children of the same age, meets twice a week in their 

clubhouse-currencies, under the direction of leader who organize and manage the activi-

ty entirely voluntarily and free of charge. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Skauting, klubovna, dům, částečně, podsklepený, vaznice, soustava, krov, porotherm, 

spiroll 
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spiroll  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného třípatrového objektu, který bude 

slouţit jako základna 7. střediska Junáka Olomouc. 

a) Název stavby: 

Skautský dům, volnočasové centrum K15. 

b) Místo stavby:   

 

Adresa: Roosveltova 101, Olomouc – Nové sady, 779 00 

Katastrální území: Olomouc, Nové sady 

 

Parcelní číslo zájmových pozemků:  

Parc. č. 112/7, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc. 

Parc. č. 408/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc.  

Parc. č. 408/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc. 

Parc. č. 408/1, druh pozemku: zahrada, vlastnické právo: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem ob-

ce: Mateřská škola Olomouc, Roosveltova 101, p.o., Roosveltova 109/101, Nové Sady, 

779 00 Olomouc. 

Parcelní čísla sousedních pozemků:  

Parc. č. 112/5, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele: č.p. 109, 

vlastnické právo: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, 

oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Olomouc, Roosvel-

tova 101, p.o., Roosveltova 109/101, Nové Sady, 779 00 Olomouc. 

parc. č. 417/2, druh pozemku: zahrada, vlastnické právo: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem ob-

ce: Fakultní a základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, p.o., Holečkova 

193/10 Povel, 779 00 Olomouc. 
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c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace objektu volnočasového centra – skautského domu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., 

Roţňavská 668/8, Nové Sady 

77900 Olomouc  

IČ: 7430933 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ondřej Došlík, narozen 12.1.1992  

Březce 792  

78313 Štěpánov u Olomouce 

Odborný dozor: Ing. Věra Maceková, CSc. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
       Údaje z katastru nemovitostí 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v areálu ZŠ Roosveltova v Olomouci, Nových sadech. 

Na části pozemku se nachází stávající a konstrukčně i dispozičně jiţ dosluhující budova 

skautské klubovny. Před zahájením stavby bude původní stavba zbourána. 

Zbytek areálu tvoří travnaté plochy s vzrostlými jehličnatými stromy a dětským hřištěm. 

Celková plocha řešeného území: 9134 m
2 

Celková plocha řešeného objektu: 440,63 m
2
 

Zastavěno budovami: 1585 m
2 

Zpevněné plochy: 1787 m
2 

Zatravněné plochy: 5762 m
2 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  

památková  zóna, zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nachází v záplavovém území. Stávající objekt byl těţce zasaţen po-

vodní v roce 1997. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stavba nenaruší odtokové poměru v okolí. Pozemek je rovinatého charakteru. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je v souladu s územním plánem města Olomouce. Pozemek je veden jako 

plocha stabilizovaná, v zastavěném území, vyuţití jako plocha veřejného vybavení. Byl 

vydán územní souhlas. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě  sta-

vebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s regulačním plánem – bylo nutno projektovat sedlovou 

střechu. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb.  ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadav-

cích  na vyuţívání území. Dále je projektová dokumentace řešena dle platných norem. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje  písemné  vyjádření  a  technické  podmínky  

všech  dotčených orgánů a správců sítí. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy ţádné výjimky nebo úlevové situace. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Před zahájením stavby je nutno zdemolovat stávající objekt skautské klubovny. 

Skautské středisko bude muset zajistit prozatímní nemovitost pro svoje aktivity. 

Současně s výstavbou objektu skautského domu budou realizovány terénní úpravy při-

lehlého pozemku, které by ho měli přetvořit na plnohodnotný park. 

Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se všemi subjekty působícími v areálu 

Roosveltova 101. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru ne-

movitostí) 

Parcely číslo: 112/7, 408/2, 408/3, 408/1, 112/5. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

V dopoledních hodinách bude stavba slouţit jako volnočasové centrum pro nej-

různější sociální skupiny a organizace (klub pro maminky na mateřské dovolené) 

v odpoledních hodinách jako zázemí pro činnost skautského střediska.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Nejsou známy ţádné ochrany vztahující se ke stavbě. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vzhledem k faktu, ţe skautské středisko nenavštěvuje nikdo s pohybových han-

dicapem, je bezbariérové řešení značně omezené. 

Vstupní dveře jsou zajištěny šikmou rampou a bezbariérovým prahem. V 1NP se nachá-

zí bezbariérový záchod, exponované dveře jsou rozšířeny na 900mm a do 2NP vede 

šikmá plošina pro vozíčkáře. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z ji-

ných právních předpisů 

Stavba nepodléhá poţadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy ţádné výjimky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-

cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

1S 

Sklad materiálu  2x  83,53  m
2
 

Dílna    1x  27,27  m
2
 

Kotelna   1x  24,23 m
2
 

Celková plocha:    215,73 m
2 
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1NP 

Šatna    1x  15,37  m
2
 

Klubovny   2x  103,48 m
2
 

Lezecká stěna   1x  49,51 m
2
  

Hygienické centrum  1x  56,14  m
2 

dělené dle pohlaví 

Kuchyňka   1x  6,45 m
2
  

Kancelář   1x  14,79  m
2
 

Sklad    1x  20,60 m
2
  

Posilovna   1x  32,70  m
2
 

Celková plocha:    402,47 m
2
 

 

2NP 

Klubovny   2x  106,52 m
2
 

Společenský sál  1x  109,05 m
2
  

Hygienické centrum  1x  32,12  m
2 

dělené dle pohlaví 

Sklad    1x  10,58 m
2
  

Celková plocha:    402,47 m
2
 

 

3NP 

Byt správce   1x  143,53 m
2
 

Byt pro cestrovatele  1x  22,50 m
2
  

Čajovna   1x  67,50  m
2 

 

Konferenční místnost  1x  63,37 m
2
  

Skladiště   1x  32,70 m
2
  

Celková plocha:    402,47 m
2
 

 

Místnosti kluboven jsou uvaţovány pro současný pobyt 20 dětí po dobu 2 hodin. 

Hygienická zařízení jsou dimenzována pro současný krátkodobý pobyt aţ 100 lidí. 

Sprchy budou slouţit pouze pro víkendové akce ubytovaných přespolních skautských 

oddílů – maximálně 40 lidí. 

i) Základní  bilance stavby (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Objekt není z důvodu střídavého provozu řešen jako nízkoenergetický. Třída 

energetické náročnosti je B. Spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé uţitkové vody 

pokryjí plynové kotle umístěné v 1S objektu. 

Skautskou činností nejsou produkovány ţádné nebezpečné odpady a veškeré odpady 

vzniklé během uţívání budou tříděny a ukládány do kontejnerů, které se nachází u vjez-

du do areálu. 

Dešťová voda je svedena do oddělené kanalizace a je vsakována na pozemku.  
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané započetí stavby je na jaře 2016. Ukončení stavby se očekává na 

podzim roku 2017. 

k) Orientační náklady stavby 

Stavba bude realizována na základě dotací z operačního programu Evropské 

unie, z fondu oprav Junáka – Českého skauta a z drobných sponzorských dotací. 

Celkové náklady na stavbu činí podle předběţných hrubých propočtů 12-14 milionů 

korun. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Jedná se o jednotný objekt, nevyskytují se ţádné speciální technologická zařízení a cel-

ky. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Lokalita se nachází v intravilánu města v zastavěné části Olomouc – Nové Sady, 

pozemek je oplocený a je součástí Základní a mateřské školy. Přístup k objektu je 

umoţněn z hlavní komunikace – ulice Rooseveltovy. Okolní nezastavěné plochy kolem 

stávajícího objektu jsou zatravněné s parkovou úpravou, v blízkosti se nachází dětské 

hřiště s průlezkami a sportovní hřiště s umělým povrchem.  

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

rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Předběžný průzkum: Vizuální kontrola okolí a zajištěna fotodokumentace. 

Inženýrsko-geologický průzkum: Z geologické mapy byla zjištěna základová zemina 

typu Jíl – tégl, Únosnost zeminy stanovena z tabulek na Rdt = 220 kPa. Nebyly prove-

deny půdní zkoušky. 

Hydrologický průzkum: Zhruba 250 metrů od stavebního pozemku se nachází řeka 

Morava. Lze tedy očekávat horší hydrologické podmínky – navrţena hydroizolační 

opatření. Detailní hydrologický průzkum prováděn nebyl. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nachází v záplavovém území. Stávající objekt byl těţce zasaţen po-

vodní v roce 1997. 

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

    Stavební parcela se nenachází na poddolovaném území. 

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

poměry v území 

    Stavební úpravy nemají  výrazný negativní vliv na ţivotní prostředí. Odvod 

sráţkové vody ze střech bude řešen pomocí okapů a svodů a zasakován. Stavba nenaruší 

odtokové poměru v okolí. Pozemek je rovinatého charakteru. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Samotná stavba nevyvolává poţadavky na kácení kvalitní vzrostlé zeleně. Před 

zahájením stavby je nutno zdemolovat stávající objekt skautské klubovny. 

Současně s výstavbou objektu skautského domu budou realizovány terénní úpravy při-

lehlého pozemku, které by ho měly přetvořit na plnohodnotný park. 

Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se všemi subjekty působícími v areálu 

Roosveltova 101. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

  Vlivem výstavby nedojde k záborům zemědělské nebo zalesněné půdy. 

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

a technickou infrastrukturu) 

  Dopravní napojení je řešeno stávajícím sjezdem z hlavní komunikace – ulice 

Rooseveltova. Na sjezd navazuje nová asfaltová zpevněná plocha slouţící pro zásobo-

vání a parkování sluţebních vozidel MŠ, ZŠ a vedení skautského střediska. 

Dopravní napojení na komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení 

vyhovuje poţadavkům bezpečného uţívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 

přilehlých pozemních komunikacích. Splňuje téţ poţadavky na dopravní obsluţnost a 

přístup poţární techniky.  

Objekt je napojen vodovodní přípojkou ze sousedního objektu Mateřské školy Olo-

mouc, hlavní uzávěr vody spolu s fakturačním vodoměrem se nachází v suterénu objek-

tu MŠ.  

Objekt je odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou napojenou na veřejnou ka-

nalizační síť v ulici Rooseveltova. Dešťové vody ze střechy jsou napojeny do dešťové 

kanalizace, která je vsakována do půdy na pozemku. 

Objekt je napojen samostatnou přípojkou plynu, skříň s plynoměrem a HUP je umístěná 

nalevo od hlavního vstupu do areálu. 

Objekt je napojen samostatnou přípojkou nízkého napětí ze sousedního objektu MŠ 

napojeného na distribučního vedení v ulici Rooseveltova. 

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

Předpokládané započetí stavby je na jaře 2016. Ukončení stavby se očekává na podzim 

roku 2017. 

Před zahájením stavby je nutno zdemolovat stávající objekt skautské klubovny. Skaut-

ské středisko bude muset zajistit prozatímní nemovitost pro svoje aktivity. 

Současně s výstavbou objektu skautského domu budou realizovány terénní úpravy při-

lehlého pozemku, které by ho měli přetvořit na plnohodnotný park. 

Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se všemi subjekty působícími v areálu 

Roosveltova 101. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu. V dopoledních hodinách bude stavba slouţit jako volnočasové 

centrum pro nejrůznější sociální skupiny a organizace (klub pro maminky na mateřské 

dovolené) v odpoledních hodinách jako zázemí pro činnost skautského střediska.  

 

1S 

Sklad materiálu 2x  83,53  m
2
 

Dílna   1x  27,27  m
2
 

Kotelna  1x  24,23 m
2
 

Celková plocha:   215,73 m
2
 

 

1NP 

Šatna   1x  15,37  m
2
 

Klubovny  2x  103,48 m
2
 

Lezecká stěna  1x  49,51 m
2
  

Hygienické centrum 1x  56,14  m
2 

dělené dle pohlaví 

Kuchyňka  1x  6,45 m
2
  

Kancelář  1x  14,79  m
2
 

Sklad   1x  20,60 m
2
  

Posilovna  1x  32,70  m
2
 

Celková plocha:   402,47 m
2 

 

2NP 

Klubovny  2x  106,52 m
2
 

Společenský sál 1x  109,05 m
2
  

Hygienické centrum 1x  32,12  m
2 

dělené dle pohlaví 

Sklad   1x  10,58 m
2
  

Celková plocha:   402,47 m
2
 

 

3NP 

Byt správce  1x  143,53 m
2
 

Byt pro cestrovatele 1x  22,50 m
2
  

Čajovna  1x  67,50  m
2 

 

Konferenční místnost  1x 63,37 m
2
  

Skladiště   1x 32,70 m
2
  

Celková plocha:   402,47 m
2
 

 

Místnosti kluboven jsou uvaţovány pro současný pobyt 20 dětí po dobu 2 hodin. Hygi-

enická zařízení jsou dimenzována pro současný krátkodobý pobyt aţ 100 lidí. Sprchy 

budou slouţit pouze pro víkendové akce ubytovaných přespolních skautských oddílů – 

maximálně 40 lidí. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Objekt je v souladu s územním plánem města Olomouce. Pozemek je veden jako 

plocha stabilizovaná, v zastavěném území, vyuţití jako plocha veřejného vybavení.  

Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, 3 nadzemní podlaţí, kde 3NP tvoří vyuţi-

tý podkrovní prostor a částečně podsklepený suterén.  

Výška hřebenu objektu je 15,67 metru a objekt nijak nepřevyšuje sousední objekty ško-

ly a školky. Objekt má sedlovou střechu s krytinou TONDACH, barva cihlová. 

Okolí pozemku bude upraveno na parkovou plochu - areál je řešen pro maximální vyţití 

všech subjektů, které na pozemku působí. Hlavní komunikaci parku tvoří chodník ze 

zhutněného písku, který spojuje tři kruhová relaxační prostranství s lavičkami. Kolem 

jiţního prostranství je také navrţeno dětské hřiště z moderních prolézaček od firmy 8D 

HŘIŠTĚ, které můţe být vyuţíváno mateřskými školkami. Díky kruhovému půdorysu 

jsou děti vţdy pod dohledem personálu školky a hry lze povaţovat za bezpečné.  

Škola bude jistě při své činnosti pouţívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které 

se v areálu nachází. Skautské středisko zase vyuţije velkou zatravněnou plochu za ob-

jektem skautského domu, kde se dají bezpečně hrát nejrůznější prostorově náročné hry 

např. baseball a nikdo tím není omezován. 

Kolem celého areálu je navrţena hradba ze stromů, které kdyţ vyrostou, budou tvořit 

přirozenou zvukovou bariéru a obecně kladně působící kulisu celého prostoru.  

Areál bude volně přístupný široké veřejnosti a bude zde působit stálý správce, financo-

vaný základní školou. 

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

řešení.  

Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech 26,95x16,35 metru. Výškově má 

objekt 3 nadzemní podlaţí, kde 3NP tvoří vyuţitý podkrovní prostor a je částečně pod-

sklepena suterénem. Vzhledem k prostorovému souladu se sousedními budovami byla 

navrţena vaznicová soustava tvořící sedlovou střechu s keramickou střešní krytinou. 

Bude realizováno podbití střechy z hnědě mořených smrkových latí. 

Fasáda objektu bude v kombinaci převáţně světle oranţové barvy, nad terénem bude 

proveden sokl z mozaikové omítky o výšce 400mm. Výplně otvorů budou z plastových 

oken značky SULKO s antracitovou barvou na straně exteriéru. Vstupní dveře jsou 

dvoukřídlé, taktéţ barvy antracitové. Kolem objektu je navrţen okapní chodník o šířce 

725mm z betonové dlaţby BEST. 

Hlavní příjezdová komunikace s parkovací plochou je asfaltová, příchozí chodníky a 

prostranství před budovou je z betonové dlaţby BEST. Parkoviště je z bezpečnostních 

důvodů odděleno od navazujících travnatých ploch řadou jehličnatých keřů. Na pro-
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stranství před skautským domem bude také stojan na jízdní kola pro členy skautského 

střediska. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   

Výrobní technologie se v objektu nevyskytují. 

1S 

Prostor je koncipován převáţně jako skladiště materiálu, který není při pravidelné čin-

nosti příliš pouţíván – např. laminátové lodě Pálava, vybavení táborové kuchyně nebo 

táborové hangáry. V suterénu se také nachází dílna, kterou mohou oddíly vyuţívat pro 

práci se dřevem a kotelna s technickým zařízením.  

Suterén je dosaţitelný buďto z 1NP po hlavním schodišti nebo rovnou z venkovního 

prostoru pomocí dveří na mezipodestě. Tyto dveře jsou dvoukřídlé – pro lepší nakládku 

a vykládku materiálu, který je často těţký, rozměrný a jeho přeprava bývá velmi nebez-

pečná. Pro lepší manipulaci s materiálem bude zábradlí na venkovní opěrné stěně lehce 

demontovatelné. Suterén je odvětraný okny, která jsou opatřena anglickými dvorky 

značky ACO a pochozí mříţí. 

1NP 

Řešeno jako prostor pro celoroční pravidelnou činnost skautského střediska. Do objektu 

lze vstoupit pomocí hlavního vchodu na západní straně nebo pomocí dveří na mezipo-

destě schodiště do 1S. Hlavní vstup je opatřen rampou pro vozíčkáře a bezbariérovým 

prahem. Za hlavním vstupem se nachází zádveří s prostornou šatnou, ve které se ná-

vštěvníci přezují a obloţí kabáty. Pro rodiče dětí a další návštěvníky zde bude koš 

s návleky na obuv a několik párů rezervních přezůvek. 

Dále se v 1NP nachází skládek na skladování materiálu pro kaţdodenní činnost oddílů 

(papírnické potřeby, sportovní vybavení) a kancelář pro skladování písemností a finanč-

ních výkazů z akcí jednotlivých oddílů střediska. Je zde také navrţena místnost posilov-

na s nejrůznějším tělovýchovným nářadím, které mohou oddíly vyuţívat. 

Jádro 1NP tvoří dvě místnosti které budou slouţit jako klubovny pro nejstarší věkové 

kategorie – skauty a skautky, rovery a rangers. Obě klubovny mají téměř stejnou půdo-

rysnou plochu. Místnosti budou kromě umyvadel opatřeny skříněmi, ţidlemi a lehce 

sloţitelnými stoly. V těchto dvou místnostech budou také přespávat návštěvníci z řad 

přespolních skautských oddílů, kteří budou moci vyuţívat skautského domu pro své 

víkendové akce. Počítá se s nocováním na zemi ve spacím pytli. 

Na klubovny navazuje sociální zařízení a malá čajová kuchyňka, ve které se nachází 

dřez, sporák a základní nádobí nutné pro přípravu pokrmů. 

V severním rohu 1NP se nachází místnost protaţená do 2NP se sedmimetrovou lezec-

kou stěnou a 3 metrovou boulderingovou stěnou, kterou mohou při své činnosti vyuţí-
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vat jak skautské oddíly, tak i široká veřejnost, pro kterou bude prostor otevřen 

v návštěvních hodinách pod dohledem instruktorů z českého horolezeckého svazu. 

 

2NP 

Řešeno jako prostor pro celoroční pravidelnou činnost skautského střediska. Pro vstup 

do 2NP je nutno vyuţít hlavní schodiště. Schodiště je vybaveno šikmou plošinou pro 

vozíčkáře a zábradlím s druhým madlem ve sníţené výšce pro mladší skauty. Ve 2NP se 

nachází dvě klubovny pro nejmladší věkové kategorie skautského střediska – vlčata a 

světlušky.  

Na přilehlé chodbě a atriu se budou nacházet křesla a pohovky pro rodiče, kteří si děti 

chodí vyzvednout a často díky nejrůznějším prodlouţením musí na děti čekat. Je zde 

také opět řešeno sociální zařízení a skládek pro nejrůznější materiál potřebný na schůz-

kách. Z atria je přes velkoformátové okno řešen průhled na lezeckou stěnu. 

Ve 2NP se nachází největší místnost v objektu – společenský sál, určený pro konání 

nejrůznějších společných akcí celého střediska (Vánoce, oslavy…) nebo kurzů skaut-

ského vzdělávání. Sál je vybaven mobilním podiem značky NIVTECH, které lze snadno 

rozebrat a sál je tak moţno vyuţívat v případě nepřízně počasí jako hernu nebo tělo-

cvičnu.  

3NP 

Řešeno jako prostor pro správce objektu a také příleţitostné akce oddílů. Pro vstup do 

3NP je nutno vyuţít hlavní schodiště. Vedle schodiště se nachází menší jednotka pro 

krátkodobé ubytování cestovatelů – převáţně zahraničních, kteří se rozhodli navštívit 

město Olomouc. V jednotce je k dispozici základní sociální zařízení a vybavení pro pří-

pravu jednoduchých pokrmů. Počítá se s nocováním na zemi ve spacím pytli. Tato jed-

notka je pod přímým dohledem správce objektu, který bude nocleţníkům nápomocný a 

bude na ně dohlíţet. 

Severní část 3NP vyplňuje prostorný byt správce objektu, který je koncipován pro po-

hodlné bydlení rodiny s dvěma dětmi. 

Dále jsou zde místnosti čajovna, knihovna pro relaxaci a konferenční místnost pro nej-

různější porady vedení, které jsou nedílnou součástí skautské činnosti. Také je zde na-

vrţena místnost sušárna, pro rychlé sušení převáţně stanového materiálu, který zmokl 

na víkendových akcích. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vstupní dveře jsou zajištěny šikmou rampou a bezbariérovým prahem. V 1NP se 

nachází bezbariérový záchod, exponované dveře jsou rozšířeny na 900mm, opatřeny 

bezbariérovým prahem a do 2NP vede šikmá plošina pro vozíčkáře.  
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B.2.5 Bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba respektuje nařízení ukládající nutnost nijak neohroţovat bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích. Objekt také neohroţuje provozuschop-

nost sousedních celků.  

Při provozu je nutno dbát na výborný stavebně-technický stav všech konstrukcí a zaří-

zení. Tuto činnost bude pravidelně provádět správce objektu.  

Konstrukce schodiště budou opatřeny bezpečnostním zábradlím a první a poslední 

schod bude náleţitě označen. Podlahy budou mít protismykovou úpravu.   

V objektu bude zakázáno kouření, poţívání alkoholu a manipulace s nebezpečným ma-

teriálem (třaskaviny, toxický materiál). 

Podlaha v místnosti lezecká stěna bude opatřena pádovou ţíněnkou. Samotný provoz 

lezecké stěny je omezen na přítomnost plnoleté osoby s platným průkazem instruktora 

českého horolezeckého svazu v rozsahu Instruktor sportovního lezení (Sport Climbing 

Instructor) - SCI. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Základové konstrukce 

Zatíţení od objektu přenáší do zeminy základové pásy z prostého betonu třídy 

C16/20. Základová deska je zesílena KARI sítí z betonářské oceli B550B s velikostí oka 

100x100mm a průměrem tyčí 8mm. U nepodsklepené části bude provedeno zateplení 

základu pomocí tepelné izolace. 

Svislé nosné konstrukce 

V suterénu jsou obvodové stěny řešeny pomocí ţelezobetonové stěny z tvárnic 

ztraceného bednění BEST o tloušťce 400 mm. Na tuto stěnu je ještě aplikována tepelná 

izolace tloušťky 80mm, hydroizolační souvrství a také přizdívka z pálených cihel. 

V nadzemních podlaţích jsou obvodové stěny řešeny tvárnicemi POROTHERM PROFI 

44 o pevnosti P15, aplikované na maltu POROTHERM. 

Vnitřní svislé konstrukce jsou z tvárnic POROTHERM PROFI 30. 

Vodorovné nosné konstrukce, věnce, překlady 

Stropní konstrukci tvoří sestava z předpjatých stropních panelů SPIROLL firmy 

PREFA. Věnce jsou navrţeny monolitické s tepelnou izolací z ISOVER STYRODUR a 

věncovkou VT8. Překlady jsou typ P7 od firmy POROTHERM. 

Schodiště a rampy 

Schodiště ze suterénu je řešeno jako dvouramenné, monolitické z betonu třídy 

C30/37 a betonářské oceli B550B, s jednou zalomenou deskou. Výška stupně je 148,00 

mm, šířka 300 mm, šířka ramene 1800 mm. Sklon schodiště je 26°. 
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Hlavní schodiště je řešeno jako dvouramenné, monolitické z betonu třídy C30/37 a be-

tonářské oceli B550B, s jednou zalomenou deskou.. Výška stupně je 156,00 mm, šířka 

300 mm, šířka ramene 1800 mm. Sklon schodiště je 26°. 

Vyrovnávací schodiště před objektem bude z prefabrikovaných betonových stupňů, šíř-

ka stupně 350 mm, výška 150mm, šířka ramene  2900 mm.. 

Rampa pro vozíčkáře je ve sklonu 1:16, je široká 1500 mm a opatřena zábradlím a vo-

dící linkou. 

Terenní schodiště pro vedlejší vstup bude monolitické, z prostého betonu, výška stupně 

153 mm, šířka 350 mm, šířka ramene 1500 mm. 

Příčky 

Vzhledem k charakteru provozu objektu (divoké děti, vysoká pravděpodobnost 

prokopnutí) byly navrţeny těţké příčky tl. 140 mm systému POROTHERM PROFI 14 

aplikované na maltu POROTHERM. V případě nepříznivého statického posudku strop-

ní konstrukce lze uvaţovat o zeštíhlení příček. 

Na méně exponovaných místech a v prostorech s instalacemi jsou navrţeny SDK přícky 

KNAUF. 

Lezecká stěna 

Nosnou konstrukci lezecké stěny budou tvořit příhradové GANG-NAIL vazníky 

z jehličnatého dřeva třídy C22, které budou upevněny do obvodového zdiva a stropní 

konstrukce mechanickými kotvami. Povrchovou konstrukci zajistí desky 

z překliţkového dřeva tl. 20 mm, na které bude aplikován zdrsňující cementový postřik 

imitující povrch skály. Deska bude kotvena mechanickými kotvami do vazníků. 

V deskách budou na hmoţdíky našroubovány lezecké chyty značky AIX.  

Střecha 

Střešní konstrukce je tvořena krokevní vaznicovou soustavou z jehličnatého dře-

va C22. Krokve o průřezu 260x140 mm jsou podepřeny dvěma páry vaznic o průřezu 

210x180 mm, které jsou uloţeny na sloupcích o rozměru 180x180mm. Na pozedním 

věnci leţí pozednice o průřezu 210x180 mm. 

Tuhost soustavy zajišťuje horní hambálek o průřezu 180x100 mm z kaţdé strany 

krokve. Sloupky jsou sepnuty kleštinou o rozměru 180x100mm opět z kaţdé strany. 

Podkrovní prostor je opatřen podhledem z dřevovláknitých desek značky 

FERMACELL. 

Mezi krokvemi je navrţena tepelná izolace pro lepší odolnost podkrovního prostoru 

vůči klimatickým změnám a bednění ze smrkových latí pro ztišení dopadu kapek při 

dešti. 
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Krytina z keramických tašek TONDACH BRNĚNKA 14. 

Podlahy 

V 1S tvoří podlahové souvrství těţká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou 

z cementového potěru a nátěru. U komunikačních prostorů je navrţena podlaha 

s dlaţdicovou nášlapnou vrstvou. V klubovnách nalezneme podlahu s laminátových 

lamel.  

V prostorech hygienického zařízení je nutné pod nášlapnou vrstvu ještě aplikovat hyd-

roizolační stěrku. 

Omítky a obklady 

V prostorech hygienického zařízení, v kuchyni a v klubovnách je na stěně apli-

kován keramický obklad RAKO, výšky jsou popsány ve výkresové dokumentaci.  

Povrchová úprava stěn – sádrová omítka hladká, ve 3.NP omítka + FERMACELL pod-

hledy (strop, sešikmené stěny, nenosné příčky). 

Výplně otvorů 

Okna budou plastová – šestikomorová od firmy SULKO, řada PROFILINE. Ba-

rva ze strany exteriéru je uvaţována antracitová, ze strany interiéru bílá. 

Vstupní dveře budou taktéţ plastová, bezpečností, dvoukřídlá. Vnitřní dveře s ocelovou 

a obloţkovou zárubní. 

Komín 

Uvaţován dvousloţkový komín SCHIEDEL ABSOLUT v keramických tvárni-

cích rozměru 360x360mm. Nad hranou střešní konstrukce bude komín obloţen lícový-

mi cihlami KLINKER. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je navrţena na rezistenci proti tlakové vodě. Hydro-

izolační souvrství bude provedeno z asfaltových pásů DEKTRADE GLASTEK se skel-

nou nosnou vloţkou. Kolem celé budovy je navrţen drenáţní systém z PVC trubek. 

Izolace tepelné a zvukové 

U obvodového zdiva není z důvodu střídavého provozu budovy navrţen zatep-

lovací systém. Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem.  

Vchodové dveře jsou zateplené. Střešní konstrukce je zateplena v prostoru mezi 

krokvemi a na podhledu vrstvou minerální vlny ISOVER UNIROLL.   

Zvukové izolace jsou uvaţovány u všech plovoucích podlah. 
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Podhledy 

V prostorech hygienického zařízení je navrţen SDK podhled ve výšce 2750mm, 

ve kterém bude vedena zdravotní technika a vzduchotechnika. Ve 3NP se nachází pod-

hled, z desek FERMACELL tvořící stropní konstrukci a izolující spodní část krovu. 

Malby, dekorace stěn 

Bude provedena barevná výmalba celého objektu. Vnitřní barvou PRIMALEX. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická zařízení 

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v 1S. Místnosti hygienického 

zařízení a centrální chodby budou nuceně odvětrány pomocí vzduchotechnického po-

trubí v podhledu. 

Technologická zařízení 

V objektu se nenachází ţádná technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (posouzení technických podmínek požární 

ochrany)  
 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpeč-

ných prostorů 

Viz samostatná část PD 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Viz samostatná část PD.  

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zaříze-

ními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby  

Viz samostatná část PD.  

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.  

Viz samostatná část PD.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické hodnocení bylo provedeno dle ČSN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Byl vyhodnocen průměrný součinitel tepla obálkovou metodou a posouzen vý-

skyt tepelných mostů a potřebná opatření. Všechny konstrukce splňují poţadavky nor-

my na součinitel prostupu tepla. 

b) Energetická náročnost stavby 

 Veškeré tepelně technické výpočty se nachází v příloze k projektové doku-

mentaci 
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c) Využití alternativních zdrojů energie 

 V současné době není uvaţováno uţití zdrojů alternativní energie. 

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

středí 

    Stavba splňuje hygienické poţadavky v souladu s platnou ČSN. Je zajištěna 

tepelně-vlhkostní pohoda. Nebude docházet ke kondenzaci vodních par. Ochrana proti 

kročejovému hluku je zajištěna dilatováním konstrukce podlahy od svislých konstrukcí 

a vloţením kročejové izolace. Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí splňuje poţadavky 

ČSN 730532 – Akustika.  

Pouţité materiály neobsahují škodlivé ani toxické látky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochranu proti radonu bude zajišťovat hydroizolace spodní stavby. Hydroizo-

laci bude tvořit folie (alternativně asfaltové pásy, coţ bude upřesněno v dalším stup-

ni PD na základě výsledků měření půdního radonu), která bude chránit stavbu na 

všech svislých i vodorovných plochách, které budou ve styku se zeminou. Prostupy 

instalací budou provedeny vzduchotěsně pomocí přírubových prostupových tvaro-

vek.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Se speciální ochranou před bludnými proudy se v projektové dokumentaci 

neuvaţuje 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 Vzhledem k poloze objektu v oblasti s velmi nízkou aţ mizivou seismickou 

aktivitou neuvaţujeme ţádné speciální ochranné techniky. 

d) Ochrana před hlukem 

V blízkosti stavby vede rušná páteřní komunikace – ulice Rooseveltova, která je 

nejvýznamnějším zdrojem venkovního hluku v území. Hluk z dopravy je částečně od-

stíněn stávajícím objektem MŠ a ZŠ.  

V rámci navrţených vzduchotechnických zařízení je hluk produkovaný VZT v objektu 

(pouze nucený odtah sociální zařízení) zcela minimální. 

V okolí stavby se nenachází ţádné významnější zdroje vibrací. 

e) Protipovodňová opatření 

 Objekt se nachází v záplavovém území, byl postihnut ničivou povodní v roce 

1997. Od roku 2013 je objekt ochráněn nově zbudovanými protipovodňovými valy. 

Celá spodní stavba je uvaţována z ţelezobetonu a měla by být odolná vůči tlakové vo-

dě. 
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B.3 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojení místa technické infrastruktury, přeložky 

Plyn 

Bude zřízena nová přípojka na obecní plynovod. Hlavní uzávěr plynu bude 

umístěn v budce nalevo od vchodu do areálu. 

 

Elektrická energie 

Objekt bude napojen do elektrické sítě pomocí vzdušného kabelu nízkého napětí 

vedoucího z budovy mateřské školky. Elektroměrná soustava se nachází v budově ma-

teřské školky. 

Kanalizace 

Splašky budou odvedeny kameninovým potrubím do kanalizačního řadu v ulici 

Roosveltova. Dešťová voda bude odvedena potrubím z PVC a následně vsakována po-

mocí vsakovacích boxů do půdy. 

Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí přípojky vedoucí z budovy mateř-

ské školky. Vodoměrná soustava se nachází v budově mateřské školky. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

   Dimenze potrubí budou doplněny po konzultaci s patřičným technikem. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 

V blízkosti stavby vede rušná páteřní komunikace – ulice Rooseveltova. Vjezd 

do areálu je moţný přes bránu na dálkové ovládání. V areálu se nachází parkoviště pro 

osobní automobily a stojan na jízdní kola. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál je napojen na komunikaci Roosveltova sjezdem, který křiţuje veřejný 

chodník a je vybaven bránou na dálkové ovládání. Vchod do objektu je moţný dvěma 

uzamykatelnými brankami. 

c) Doprava v klidu 

            Na pozemku bude vybudováno 8 parkovacích míst dlouhodobého stání, pře-

váţně pro učitele škol působících v areálu a vedoucí skautského střediska. Pro krátko-

dobé stání například při odvozu dětí ze školy poslouţí krajnice ulice Roosveltova nebo 

Jeronýmova. 

d) Doprava pro pěší a cyklisty 

             Kolem pozemku nevede ţádná cyklostezka. Vjezd do areálu křiţuje pěší chod-

ník. Pro vstup do areálu slouţí dvě branky. Pěší komunikaci bude zajišťovat chodník 
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z betonových dlaţdic a také pěšina ze zhutněného písku. V areálu bude zřízen stojan na 

jízdní kola. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 

Pozemek zůstane rovinného rázu. Bude provedeno vybudování cestiček, rela-

xačních zón a dětského hřiště.  

Z bezpečnostních důvodů bude kolem parkoviště vysázen pás jehličnatých keřů. 

V celém areálu bude vysázena kombinace jehličnatých a listnatých stromů. Zbylý po-

zemek bude zatravněn. 

b) Použité vegetační prvky 

Nově vysazené vegetační prvky: 

Keře – Jalovec obecný 

Stromy – Javor klen, Lípa srdčitá, Borovice černá, Smrk ztepilý 

Trávník – různé rostliny čeledi lipnicovité  

c) Biotechnická opatření 

  Zeleň je nutno pravidelně zalévat. V případě rozvoje plevelů lze lokálně pouţít 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba má zanedbatelný vliv na ţivotní prostředí. Při stavbě vzniknou násle-

dující odpadní materiály: 

Položka dle vyhl. 381/2001 

Sb. 

Druh odpadu 

kód kategorie jednotka způsob nakládání 

Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

čistá výkopová zemina 

170504 O t 

uloţení na povrch 

terénu – stavba, 

skládka 

Směsi nebo oddělené frakce  

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 

170106 

poškozené a jinak 

nepouţitelné stavební hmoty 

170107 O t recyklace 

Dřevo  

odpadní stavební dřevo 
170201 O t skládka 

Plasty 

Odpad plastů 
170203 O t recyklace 

Kabely neuvedené pod 

170410 

Izolace 

170411 O t výkup 

Izolační materiály 

odpad stavební izolace 
170604 O/N t skládka 

Ţelezo a ocel 

odpad ţeleza 
170405 O t výkup 

Papírové a lepenkové obaly 150101 O t recyklace 

Plastové obaly 

obaly sypkých stavebních 
150102 O t skládka 

Odpad rostlinných pletiv 

smýcené stromy a keře 
020103 O t 

spalování drobné 

dřevní hmoty na 

pozemku nebo jiné 

energetické vyuţití 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

 Během stavby mohou být káceny okolní dřeviny. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V předmětném území nedochází k přímému kontaktu stavby se ţádným zvláště 

chráněným územím ani lokalitou soustavy Natura 2000. Nejbliţším chráněným územím 

je CHKO Litovelské Pomoraví. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti stavbou nebude 

dotčeno. 

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

Nebyly podány ţádné zvláštní podmínky v souvislosti s řízením EIA 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

  Není třeba navrhovat zvláštní ochranná pásma 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  Ochrana před bleskem bude na střeše provedena dle platné ČSN. Bude provede-

no patřičné uzemnění objektu. 

Na střeše budou jistící body.  

S civilní ochranou obyvatelstva není uvaţováno. 

Vlastní sesuvy půdy na rovinaté ploše stavby jsou nepravděpodobné.  

Pozemek stavby není ohroţen účinky bývalé nebo současné důlní činnosti. 

Ochranná pásma vedení sítí jsou respektována. Samotná stavba nevyţaduje zřízení 

ochranného pásma. 

Nejedná se o významný objekt v zónách ohroţení např. nebezpečných látek.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V průběhu výstavby bude na staveništi přistaven elektrický agregát a také co 

nejdříve vybudovány veškeré přípojky. Průběţně bude doplňováno potřebné materiálně-

technické zázemí. 

b) Odvodnění staveniště 

            Staveniště bude gravitačně odvodněno do stávající stokové sítě. Ve speciálních 

případech (kopání základů, zatopení) bude zapotřebí pouţít vodních pump.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Při výstavbě budou uţívány stávající přípojky. Bude vyuţívána stávající komu-

nikace v ulici Roosveltova. Komunikace v areálu bude probíhat po provizorních beto-

nových panelech. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

V době stavby objektu bude omezen provoz přilehlého areálu. Dále bude celé 

staveniště oploceno plotem o výšce minimálně 2,0m. Staveniště bude hlídáno a zamy-

káno. 

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

dřevin 

Samotná stavba nevyvolává poţadavky na kácení kvalitní vzrostlé zeleně. Před 

zahájením stavby je nutno zdemolovat stávající objekt skautské klubovny. 

Současně s výstavbou objektu skautského domu budou realizovány terénní úpravy při-

lehlého pozemku, které by ho měli přetvořit na park. 

Tyto úpravy budou konzultovány a koordinovány se všemi subjekty působícími v areálu 

Roosveltova 101. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro staveniště bude vyhrazena maximální zóna, kterou pozemek nesmí překročit. 

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

likvidace 

             Při výstavbě nejsou omezeny mnoţství ţádného z produkovaných odpadů. Od-

pad bude likvidován na skládce. 

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

Vytěţená zemina bude pouţita pro terénní úpravy přilehlého pozemku. 

V případě přebytku zeminy bude zemina odvezena na skládku.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení ţivotního prostředí. Zhoršení 

můţe způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způso-

bených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodrţován noční 

klid. Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební 

odpad bude tříděn a odváţen na skládku.  
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j) Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  

potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se sta-

noví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb.. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, 

musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí 

být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s poţárními poplachovými 

směrnicemi (i s ostatní dokumentaci poţární ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

Vzhledem k faktu, ţe se nejedná o rozsáhlou stavbu, není třeba koordinátor BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

           Dotčené objekty nepotřebují ţádné speciální bezbariérové úpravy 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

           Bez zvláštních zásad pro inţenýrsko-dopravní opatření 

m) Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  

provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.)  

           Bez zvláštních podmínek 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby: 

1. provedení demolic a bouracích prací 

2. provedení výkopů pro nové základové pasy a novou leţatou kanalizaci 

3. provedení nových základů a základové desky, hydroizolace 

4. provedení vyzdění nového nosného zdiva a stropů 

5. provedení nových tesařských konstrukcí krovu, pokládka nové střešní krytiny a nava-

zujících klempířských prvků 

6. provedení vyzdění nových příček, betonáţ schodiště 

7. provedení nového souvrství podlah v 1.NP, 2.NP a 3.NP   

8. provedení tepelných izolací sedlové střechy, SDK podhledů a příček  

9. provedení dodávky a montáţe nových oken a vchodových dveří, dřev. schodiště do 

3.NP  

10. provedení nových vnitřních rozvodů elektro, vody, kanalizace, topení, VZT  
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11. provedení nových vnitřních omítek, obkladů a dlaţeb 

12. montáţ a kompletace jednotlivých zařizovacích předmětů a prvků TZB (radiátory, 

svítidla, vypínače, zásuvky, ventilátory VZT)  

13. provedení maleb, dodávka kuchyňské linky vč. napojení na vodu a kanalizaci 

14. montáţ dřevěného obkladu schodiště, osazení vnitřních zárubní a dodávka dveří 

15. provedení venkovní fasády vč. omítek a fasádního nátěru 

16. provedení dodávky a montáţe klempířských prvků (parapety, svody vč. napojení na 

kanal.) 

17. provedení terénních úprav a vydláţdění nových okapových chodníků 

18. provedení dodávky a montáţe vnitřního vybavení (nový nábytek) 

19. závěrečný generální úklid, předání stavby        

 

Počátek stavby: Jaro 2016 

Ukončení stavby: Podzim 2017 

 

 

 

 

Datum 29.5.2015     Vypracoval: Ondřej Došlík 
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A.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného třípatrového objektu, který bude 

slouţit jako základna 7. střediska Junáka Olomouc. 

a) Název stavby: 

Skautský dům, volnočasové centrum K15. 

b) Místo stavby:   

 

Adresa: Roosveltova 101, Olomouc – Nové sady, 779 00 

Katastrální území: Olomouc, Nové sady 

 

Parcelní číslo zájmových pozemků:  

Parc. č. 112/7, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc. 

Parc. č. 408/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc.  

Parc. č. 408/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele, vlastnické 

právo: Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., Roţňavská 668/8, 

Nové Sady, 77900 Olomouc. 

Parc. č. 408/1, druh pozemku: zahrada, vlastnické právo: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem ob-

ce: Mateřská škola Olomouc, Roosveltova 101, p.o., Roosveltova 109/101, Nové Sady, 

779 00 Olomouc. 

Parcelní čísla sousedních pozemků:  

Parc. č. 112/5, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba na parcele: č.p. 109, 

vlastnické právo: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, 

oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Olomouc, Roosvel-

tova 101, p.o., Roosveltova 109/101, Nové Sady, 779 00 Olomouc. 

parc. č. 417/2, druh pozemku: zahrada, vlastnické právo: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 771 27 Olomouc, oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem ob-

ce: Fakultní a základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, p.o., Holečkova 

193/10 Povel, 779 00 Olomouc. 
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c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace objektu volnočasového centra – skautského domu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Junák - český skaut, středisko Ţlutý kvítek Olomouc, z. s., 

Roţňavská 668/8, Nové Sady 

77900 Olomouc  

IČ: 7430933 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ondřej Došlík, narozen 12.1.1992  

Březce 792  

78313 Štěpánov u Olomouce 

Odborný dozor: Ing. Věra Maceková, CSc. 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Údaje z katastru nemovitostí 

Technická dokumentace 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v areálu ZŠ Roosveltova v Olomouci, Nových sadech. 

Na části pozemku se nachází stávající - konstrukčně i dispozičně jiţ dosluhující budova 

skautské klubovny. Před zahájením stavby bude původní stavba zbourána. 

Zbytek areálu tvoří travnaté plochy s vzrostlými jehličnatými stromy a dětským hřištěm. 

Celková plocha řešeného území: 9134 m
2 

Celková plocha řešeného objektu: 440,63 m
2
 

Zastavěno budovami: 1585 m
2 

Zpevněné plochy: 1787 m
2 

Zatravněno plochy: 5762 m
2 
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B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
V dopoledních hodinách bude skautský dům slouţit jako volnočasové centrum 

pro nejrůznější sociální skupiny a organizace (klub pro maminky na mateřské dovole-

né), v odpoledních hodinách jako zázemí pro činnost skautského střediska.  

 

Charakter stavby: trvalá stavba 

Celková podlahová plocha objektu: 1261,89 m
2
  

Užitná plocha objektu: 1174,53 m
2
  

Počet funkčních jednotek: 1  

Třída energetické náročnosti objektu: B 

 

C. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
C1.1 Architektonické řešení 

Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech 26,95x16,35 metru. Výškově má 

objekt 3 nadzemní podlaţí, kde 3NP je vyuţitý podkrovní prostor a je částečně podskle-

pen. Vzhledem k prostorovému souladu se sousedními budovami byla navrţena vazni-

cová soustava tvořící sedlovou střechu s keramickou střešní krytinou. Bude realizováno 

podbití střechy ze smrkových latí. 

Fasáda objektu bude světle oranţové barvy, nad terénem bude proveden sokl 

z mozaikové omítky o výšce 400mm. Výplně otvorů budou z plastových oken značky 

SULKO s antracitovou barvou na straně exteriéru. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, taktéţ 

barvy antracitové. Kolem objektu je navrţen okapní chodník o šířce 725mm taktéţ 

z dlaţby BEST. 

Hlavní příjezdová komunikace s parkovací plochou je asfaltová, příchozí chodníky a 

prostranství před budovou je z betonové dlaţby BEST. Parkoviště je z bezpečnostních 

důvodů odděleno řadou jehličnatých keřů. Na prostranství před budou bude také stojan 

na jízdní kola pro členy skautského střediska. 

C1.2 Dispoziční řešení   

1S 

Prostor je koncipován převáţně jako skladiště materiálu, který není při pravidelné čin-

nosti příliš pouţíván – např. laminátové lodě Pálava, vybavení táborové kuchyně nebo 

táborové hangáry. V suterénu se také nachází dílna, kterou mohou oddíly vyuţívat pro 

práci se dřevem a kotelna s technickým zařízením.  
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Suterén je dosaţitelný buďto z 1NP po hlavním schodišti nebo rovnou z venkovního 

prostoru pomocí dveří na mezipodestě. Tyto dveře jsou dvoukřídlé – pro lepší nakládku 

a vykládku materiálu, který je často těţký, rozměrný a jeho přeprava bývá velmi nebez-

pečná. Pro lepší manipulaci s materiálem bude zábradlí na venkovní opěrné stěně lehce 

demontovatelné. Suterén je odvětraný okny, která jsou opatřena anglickými dvorky 

značky ACO a pochozí mříţí. 

1NP 

Řešeno jako prostor pro celoroční pravidelnou činnost skautského střediska. Do objektu 

lze vstoupit pomocí hlavního vchodu na západní straně nebo pomocí dveří na mezipo-

destě schodiště do 1S. Hlavní vstup je opatřen rampou pro vozíčkáře a bezbariérovým 

prahem. Za hlavním vstupem se nachází zádveří s prostornou šatnou, ve které se ná-

vštěvníci přezují a obloţí kabáty. Pro rodiče dětí a další návštěvníky zde bude koš 

s návleky na obuv a několik párů rezervních přezůvek. 

Dále se v 1NP nachází skládek na skladování materiálu pro kaţdodenní činnost oddílů 

(papírnické potřeby, sportovní vybavení) a kancelář pro skladování písemností a finanč-

ních výkazů z akcí jednotlivých oddílů střediska. Je zde také navrţena místnost posilov-

na s nejrůznějším tělovýchovným nářadím, které mohou oddíly vyuţívat. 

Jádro 1NP tvoří dvě místnosti které budou slouţit jako klubovny pro nejstarší věkové 

kategorie – skauty a skautky, rovery a rangers. Obě klubovny mají téměř stejnou půdo-

rysnou plochu. Místnosti budou kromě umyvadel opatřeny skříněmi, ţidlemi a lehce 

sloţitelnými stoly. V těchto dvou místnostech budou také přespávat návštěvníci z řad 

přespolních skautských oddílů, kteří budou moci vyuţívat skautského domu pro své 

víkendové akce. Počítá se s nocováním na zemi ve spacím pytli. 

Na klubovny navazuje sociální zařízení a malá čajová kuchyňka, ve které se nachází 

dřez, sporák a základní nádobí nutné pro přípravu pokrmů. 

V severním rohu 1NP se nachází místnost protaţená do 2NP se sedmimetrovou lezec-

kou stěnou a 3 metrovou boulderingovou stěnou, kterou mohou při své činnosti vyuţí-

vat jak skautské oddíly, tak i široká veřejnost, pro kterou bude prostor otevřen 

v návštěvních hodinách pod dohledem instruktorů z českého horolezeckého svazu. 

 

2NP 

Řešeno jako prostor pro celoroční pravidelnou činnost skautského střediska. Pro vstup 

do 2NP je nutno vyuţít hlavní schodiště. Schodiště je vybaveno šikmou plošinou pro 

vozíčkáře a zábradlím s druhým madlem ve sníţené výšce pro mladší skauty. Ve 2NP se 

nachází dvě klubovny pro nejmladší věkové kategorie skautského střediska – vlčata a 

světlušky.  
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Na přilehlé chodbě a atriu se budou nacházet křesla a pohovky pro rodiče, kteří si děti 

chodí vyzvednout a často díky nejrůznějším prodlouţením musí na děti čekat. Je zde 

také opět řešeno sociální zařízení a skládek pro nejrůznější materiál potřebný na schůz-

kách. Z atria je přes velkoformátové okno řešen průhled na lezeckou stěnu. 

Ve 2NP se nachází největší místnost v objektu – společenský sál, určený pro konání 

nejrůznějších společných akcí celého střediska (Vánoce, oslavy…) nebo kurzů skaut-

ského vzdělávání. Sál je vybaven mobilním podiem značky NIVTECH, které lze snadno 

rozebrat a sál je tak moţno vyuţívat v případě nepřízně počasí jako hernu nebo tělo-

cvičnu.  

3NP 

Řešeno jako prostor pro správce objektu a také příleţitostné akce oddílů. Pro vstup do 

3NP je nutno vyuţít hlavní schodiště. Vedle schodiště se nachází menší jednotka pro 

krátkodobé ubytování cestovatelů – převáţně zahraničních, kteří se rozhodli navštívit 

město Olomouc. V jednotce je k dispozici základní sociální zařízení a vybavení pro pří-

pravu jednoduchých pokrmů. Počítá se s nocováním na zemi ve spacím pytli. Tato jed-

notka je pod přímým dohledem správce objektu, který bude nocleţníkům nápomocný a 

bude na ně dohlíţet. 

Severní část 3NP vyplňuje prostorný byt správce objektu, který je koncipován pro po-

hodlné bydlení rodiny s dvěma dětmi. 

Dále jsou zde místnosti čajovna, knihovna pro relaxaci a konferenční místnost pro nej-

různější porady vedení, které jsou nedílnou součástí skautské činnosti. Také je zde na-

vrţena místnost sušárna, pro rychlé sušení převáţně stanového materiálu, který zmokl 

na víkendových akcích. 

C1.3 Členění na stavební objekty 

SO-01 Skautský dům 

SO-02 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

SO-03 Prolézačky z prvků 8D hřiště 

SO-04 Parkoviště 

SO-05 Domek správce areálu 

SO-06 Obezděný prostor na kontejnery komunálního odpadu 

SO-07 Oplocení areálu 

SO-08 Vodovodní přípojka 

SO-09 Kanalizační přípojka 

SO-10 Přípojka nízkého napětí 
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SO-11 Plynovodní přípojka 

 

D. ORIENTACE, OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ 
Objekt je podélně situován na sever-jih. Hlavní vstup se nachází na západní fasá-

dě, vedlejší vstup potom na fasádě východní. 

Místnosti kluboven oddílů jsou vzhledem k převaţujícímu odpolednímu aţ večernímu 

provozu situovány na západ. Prostory kluboven jsou velmi dobře osluněny řadou oken o 

dostatečné ploše. 

Na východní stranu jsou situovány převáţně technické a hygienické místnosti a schodiš-

tě. 

Na jiţní straně je osluňována posilovna, kancelář, sklad, společenský sál, konferenční 

místnost a sušárna.  

Byt správce ve 3NP je z dispozičních důvodů situován na sever avšak obytné místnosti 

jsou osluňovány ze západu a východu střešními okny. 

Osvětlení objektu bude realizováno úspornými ţárovkami, led diodami a také zářivko-

vými trubicemi odpovídajícího výkonu. 

E. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
E.1 Zemní práce 

Areál, ve kterém se nachází stavební pozemek je rovinatého charakteru a nena-

chází se na území ohroţeném sesuvy půdy popř. zvýšenou seismickou aktivitou. Dle 

informací z geologických map je základová půda jílového typu s Rdt = 220 kPa. 

Po demolici stávajícího objektu se vyhloubí stavební jáma a bude provedeno patřičné 

svahování a paţení.  

Zemina bude pouţita při úpravách půdy v areálu, v případě přebytku odvezena na 

skládku.   

E.2 Základové konstrukce 

Zatíţení od objektu přenáší do zeminy základové pásy z prostého betonu třídy 

C16/20.  

Před zahájením betonáţe je nutno do rýhy poloţit zemnící pásek. Základové pasy u 

podsklepené části jsou široké 1000mm a hluboké 650mm. 
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Nepodsklepená část objektu bude zaloţena na pásech o šířce 900mm a hloubce 800mm. 

U této části konstrukce bude provedeno zateplení pomocí extrudovaného polystyrenu 

tloušťky ISOVER STYRODUR100mm. 

Na základové pasy bude vybetonována základová deska z prostého betonu zesílena 

KARI sítí z betonářské oceli B550B s velikostí oka 100x100mm a průměrem tyčí 8mm.  

E.3 Svislé konstrukce 

E.3.1 Svislé nosné konstrukce 

V suterénu jsou obvodové stěny řešeny pomocí ţelezobetonové stěny z tvárnic 

ztraceného bednění BEST o tloušťce 400 mm. Na tuto stěnu je ještě aplikována tepelná 

izolace ISOVER PERIMETR tloušťky 80mm, hydroizolační souvrství a také přizdívka 

z pálených cihel. 

V nadzemních podlaţích jsou obvodové stěny řešeny tvárnicemi POROTHERM PROFI 

44 o pevnosti P15, aplikované na maltu POROTHERM. 

Vnitřní svislé konstrukce jsou z tvárnic POROTHERM PROFI 30 u schodišťové a 

boulderové stěny a POROTHERM PROFI 44 u středové nosné stěny. 

E.3.2 Příčky 

Vzhledem k charakteru provozu (moţnost prokopnutí) byly navrţeny na expo-

novaných místech těţké příčky tl. 140 mm systému POROTHERM PROFI 14 apliko-

vané na maltu POROTHERM. V případě nepříznivého statického posudku stropní kon-

strukce lze uvaţovat o moţném zeštíhlení příček. V místě kde povedou příčky bude 

nutné zesílit výztuţ základové desky. 

Na méně exponovaných místech a v prostorech s instalacemi jsou navrţeny SDK přícky 

KNAUF. 

E.3.3 Komín 

Navrţen dvousloţkový komín SCHIEDEL ABSOLUT v keramických tvárnicích 

SCHIEDEL rozměru 360x360mm. Nad hranou střešní konstrukce bude komín obloţen 

lícovými cihlami KLINKER. Bude provedeno oplechování komína z pozinkovaného 

plechu tl. 1mm. Komín má samostatný základ. 

Plynový kotel bude umístěn v 1S v místnosti kotelna. V kotelně bude vybírací otvor, 

v 1NP a 2NP jsou instalovány revizní otvory. 

E.4 Vodorovné konstrukce 

E.4.1 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří sestava z předpjatých stropních panelů SPIROLL od 

firmy PREFA. Délka uloţení panelů na zdivo je 150mm, panely je nutno ukládat do 

vrstvy maltového loţe minimální tloušťky 10mm. 

Věnce jsou navrţeny monolitické s tepelnou izolací z ISOVER EPS a věncovkou VT8.  
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E.4.2 Překlady a průvlaky 

Překlady jsou typu P7 od firmy POROTHERM s délkou uloţení 125mm. 

V objektu se nachází ţelezobetonové průvlaky. Průvlaky nesoucí schodiště mají šířku 

300mm a výšku 680mm. Průvlaky nesoucí podestu schodiště jsou široké 300mm a vy-

soké 300mm. Průvlaky nesoucí středovou stěnu jsou vysoké 450 mm a široké 450mm. 

V místnosti Společenský sál jsou navrţeny odlehčovací průvlaky o šířce 300mm a výš-

ce 450mm. Veškeré průvlaky jsou monolitické a navazují na pozední věnce. 

E.4.3 Podhledy 

V prostorech hygienického zařízení je navrţen zavěšený SDK podhled ze systé-

mu KNAUF ve výšce 2750mm, ve kterém bude vedena zdravotní technika a vzducho-

technika. Ve 3NP se nachází podhled z dřevovláknité desky, tvořící stropní konstrukci a 

izolující spodní část krovu. 

E.5 Schodiště a rampy 

Schodiště ze suterénu je řešeno jako dvouramenné, monolitické z betonu třídy 

C30/37 a betonářské oceli B550B, s jednou zalomenou deskou. Výška stupně je 148,00 

mm, šířka 300 mm, šířka ramene 1800 mm. Sklon schodiště je 26°. 

Hlavní schodiště je řešeno jako dvouramenné, monolitické z betonu třídy C30/37 a be-

tonářské oceli B550B, s jednou zalomenou deskou.. Výška stupně je 156,00 mm, šířka 

300 mm, šířka ramene 1800 mm. Sklon schodiště je 26°. 

Povrchovou úpravu vnitřního schodiště tvoří dlaţba RAKO tl. 15mm.  

Vyrovnávací schodiště před objektem bude z prefabrikovaných betonových stupňů, šíř-

ka stupně 350 mm, výška 150mm, šířka ramene  2900 mm.. 

Rampa pro vozíčkáře je ve sklonu 1:16, je široká 1500 mm a opatřena zábradlím a vo-

dící linkou. 

Terénní schodiště pro vedlejší vstup bude monolitické, z prostého betonu, výška stupně 

153 mm, šířka 350 mm, šířka ramene 1500 mm. Venkovní schodiště budou bez povr-

chové úpravy, pouze pohledové. 

E.6 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je tvořena krokevní soustavou z jehličnatého dřeva C22. 

Krokve o průřezu 260x140 mm jsou podepřeny dvěma páry vaznic o průřezu 210x180 

mm, které jsou uloţeny na sloupcích o rozměru 180x180mm. Na pozedním věnci leţí 

pozednice o průřezu 210x180 mm.  

Pozednice je kotvena do pozedního věnce pomocí závitových tyčí s kotvou, které jsou 

zabetonovány do pozedního věnce. 
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Tuhost soustavy zajišťuje horní hambálek o průřezu 180x100 mm z kaţdé strany 

krokve. Sloupky jsou sepnuty kleštinou o rozměru 180x100 mm opět z kaţdé strany. 

Podkrovní prostor je opatřen podhledem značky z dřevovláknitých desek 

FERMACELL.  

Mezi krokvemi je navrţena tepelná izolace tl. 260 mm  z minerální vlny ISOVER 

UNIROLL pro lepší odolnost podkrovního prostoru vůči klimatickým změnám a bed-

nění ze smrkových latí pro ztišení dopadu kapek při dešti. Souvrství je opatřeno parozá-

branou JUTAFOL N a pojistnou hydroizolační folií TONDACH TUNING. 

Krytina z keramických tašek TONDACH BRNĚNKA 14. Větrání je řešeno mříţkou 

v dřevěném podbití a také pomocí větracích tašek. Ochrana proti sesunutí sněhu je řeše-

na pomocí protisněhových tašek ve spodní části krovu. 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem značky BOCHEMIT a pro-

tipoţárním nátěrem PLAMOSTOP D. 

E.6 Úpravy povrchů 

E.6.1 Povrchové úpravy 

V objektu jsou navrţeny vnitřní sádrové omítky CEMIX 016f tloušťky 15mm.  

V prostorech hygienického zařízení, kuchyni a v klubovnách je na stěně aplikován ke-

ramický obklad RAKO, výšky popsány ve výkresové dokumentaci.  

Soklíky podlah jsou uvaţovány z dlaţdic, dřevěných profilů nebo nátěru – dle typu 

konkrétní podlahy. 

Vnější omítky jsou provedeny z vrstvy jádrové omítky CEMIX 082H tloušťky 30mm a 

fasádní omítky CEMIX 023j tloušťky 5mm.  

E 6.2 Podlahy 

V 1S tvoří podlahové souvrství těţká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou 

z cementového potěru a pochozího nátěru. U komunikačních prostorů je navrţena pod-

laha s dlaţdicovou nášlapnou vrstvou. V klubovnách nalezneme podlahu 

s laminátových lamel.  

V prostorách hygienického zařízení je nutné pod nášlapnou vrstvu ještě aplikovat hyd-

roizolační stěrku. 

E.6.3 Malby, dekorace stěn 

Bude realizována barevná malba stěn vnitřní barvou PRIMALEX. 

E.7 Lezecká stěna 

Nosnou konstrukci lezecké stěny budou tvořit příhradové vazníky z jehličnatého 

dřeva třídy C22, které budou upevněny do obvodového zdiva a stropní konstrukce me-

chanickými kotvami. Povrchovou konstrukci zajistí desky z překliţkového dřeva tl. 20 
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mm na které bude aplikován zdrsňující cementový postřik imitující povrch skály. Deska 

bude kotvena mechanickými kotvami do vazníků. V deskách budou na hmoţdíky na-

šroubovány lezecké chyty značky AIX.  

E.8 Izolace 

E.8.1 Izolace proti vodě 

Vzhledem k blízkosti vodního toku jsou v objektu navrţeny izolace na rezistenci 

proti tlakové vodě. Svislé obvodové i vodorovné konstrukce v suterénu jsou izolovány 

vrstvou 3 hydroizolačních pásu DEKTRADE GLASTEK. Suterénní stěna je dále chrá-

něna nopovou folií a drenáţním potrubí z PVC. 

Vodorovné konstrukce 1NP jsou chráněny vrstvou 2 hydroizolačních pásů DEKTRADE 

GLASTEK. Kolem celého objektu je drenáţní potrubí, vedoucí do vsakovacích boxů. 

Nopové folie jsou vytaţeny do výšky 100mm nad terén. 

F 8.2 Tepelné a zvukové izolace 

Suterénní stěna je izolována 80 mm tlustou vrstvou tepelné izolace ISOVER 

STYRODUR 3035 CS. Nepodsklepená část objektu je izolována vrstvou tlustou 

100mm. 

U obvodového zdiva není z důvodu střídavého provozu budovy navrţen zateplovací 

systém. Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem.  

Vchodové dveře jsou zateplené. Střešní konstrukce je zateplena v prostoru mezi 

krokvemi a na podhledu vrstvou minerální vlny ISOVER UNIROLL tloušťky 260mm.   

Izolace proti kročejovému hluku je řešena dilatací roznášecí vrstvy podlahy od stěny 

pomocí pásků z ISOVER EPS tloušťky 20mm. 

E.8 Výplně otvorů 

E.8.1 Okenní otvory 

V celém objektu jsou osazena šestikomorová plastová okna značky SULKO. 

V suterénu se nachází pět okenních otvorů se světlíky značky ACO, nad kterými jsou 

instalovány pochozí mříţe z tahokovu. 

O osvětlení podkroví se starají střešní okna značky VELOX. 

E.8.1 Dveře 

Vstup do objektu je osazený bezpečnostními dveřmi ADLO s izolační náplní a 

světlíkem. Zbytek dveří jsou interiérové dveře značky SOLODOOR. Dveře, které jsou 

na hranicích poţárních úseků, budou mít poţární odolnost EI30.   

E.9 Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů bude z pozinkovaného plechu tloušťky 1mm. Veškeré 

komponenty střechy budou z titanzinkového plechu tloušťky 1mm. Ţlaby a okapy bu-

dou systémové od firmy LINDAB. 
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E.10 Zámečnické výrobky 

Kování se zámky dveří a oken budou součástí dodávky výplní otvorů. Veškeré 

zábradlí a další zámečnické prvky jsou specifikovány ve výpisu materiálu.  

E.11 Technické zařízení 

 Objekt je napojen vodovodní přípojkou ze sousedního objektu Mateřské školy 

Olomouc, hlavní uzávěr vody spolu s fakturačním vodoměrem se nachází v suterénu 

objektu MŠ.  

Objekt je odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou napojenou na veřejnou ka-

nalizační síť v ulici Rooseveltova. Dešťové vody ze střechy jsou napojeny do dešťové 

kanalizace, která je vsakována do půdy na pozemku. 

Objekt je napojen na samostatnou přípojkou plynu, skříň s plynoměrem a HUP je umís-

těná vlevo vedle hlavního vstupu do areálu. 

Objekt je napojen přípojkou elektro NN (vzdušné vedení) ze sousedního objektu MŠ 

napojeného na distribučního vedení NN v ulici Rooseveltova. 

Ohřev teplé vody bude realizován bojlerem, k vytápění bude slouţit plynový kotel. 

 

F. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 
F.1 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení ţivotního prostředí. Zhoršení 

můţe způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způso-

bených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodrţován noční 

klid. Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební 

odpad bude tříděn a odváţen na skládku.  

F.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdra-

ví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí 

být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s poţárními poplachovými 

směrnicemi (i s ostatní dokumentaci poţární ochrany) a únikovými cestami z objektu. 
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G. ÚPRAVY NA POZEMKU 
G.1 Přístupové komunikace 

Přístupové komunikace pro pěší jsou tvořeny dlaţbou z betonových tvarovek. 

Další pěší komunikace v areálu tvoří pěšinky z hutněného písku. 

V areálu je parkoviště pro 8 automobilů, jedno místo je řešeno jako bezbariérové. 

G.2 Okapový chodník 

Kolem celého objektu je řešen okapový chodník šířky 725mm. 

G.3 Terénní úpravy 

Okolní pozemek má rovinný charakter a proto není potřeba dělat zvláštní terénní 

úpravy. Budou vybudovány pěšiny v okolním areálu. 

G.4 Zeleň 

V areálu budou vysázeny nové stromy smíšeného typu. Na upravené ornici bude 

vyseto travní semeno. 

G.5 Oplocení 

Oplocení areálu bude ze stálého plotu z ocelových profilů maximální výšky 2,2 

metrů. Do areálu lze vjet otevírací bránou na dálkové ovládání nebo vstoupit dvěma 

zamykacími brankami ze stejného materiálu jako je plot. 

 

H. OBECNÉ POŽADAVKY 
Objekt byl navrţen, aby splňoval obecné technické poţadavky na výstavbu podle 

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických poţadavcích na stavby. 

 

Datum 29.5.2015     Vypracoval: Ondřej Došlík 
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ZÁVĚR 
V rámci své bakalářské práce jsem vypracoval projektovou dokumentaci novostavby 

skautského domu v Olomouci. 

Na základě zkušeností a poznatků, které jsem nabyl jako dlouholetý skautský vůdce, 

jsem navrhl objekt, který po všech stránkách splňuje poţadavky, které klade moderní 

skautský oddíl na prostředí své základny. 

Celá stavba je navrţena tak, aby respektovala urbanistické i architektonické poţadavky 

v dané lokalitě a zároveň poskytla dostatek prostoru pro kaţdodenní činnost skautského 

střediska. 

Objekt má 3 nadzemní podlaţí a je částečně podsklepen. V objektu se nachází klubovny 

pro oddíly střediska, prostory pro skladování a také místnosti pro účelné vyuţití volného 

času jako lezecká stěna, čajovna nebo posilovna. 

Projektová dokumentace splňuje poţadavky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a další poţa-

davky které ukládají normy pro tepelnou techniku a poţární bezpečnost.  

Výkresová dokumentace byla vypracována na počítači v programu AUTODESK 

AUTOCAD 2008. Tepelně-technické a poţární výpočty byly zpracovány pomocí pro-

gramu MICROSOFT EXCEL 2013. 

Bakalářská práce mi pomohla proniknout hlouběji do principu navrhování pozemních 

staveb. Jsem si jistý, ţe vědomosti získané při vypracování práce mi pomohou při další 

praxi v oboru.  
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POUŽITÉ ZDROJE 

Vyhlášky 
1. VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O technických požadavcích na stavby 

2. VYHLÁŠKA Č. 398/2009 SB. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 

3. VYHLÁŠKA Č. 62/2012 SB. O dokumentaci staveb 

4. VYHLÁŠKA Č. 23/2008 SB. technických podmínkách požární ochrany staveb (změna 268/2011) 

Normy 

5. NORMA ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

6. NORMA ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

7. NORMA ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí - základní ustanovení 

8. NORMA ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov – základní ustanovení 

9. NORMA ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

10. NORMA ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

11. NORMA ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

12. NORMA ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Funkční požadavky 

13. NORMA ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

14. NORMA ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody  

15. NORMA ČSN 73 0532  Akustika  

16. NORMA ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

17. NORMA ČSN EN 12572-2 Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny 

Studijní opory 

18. Ing. Jarmila KLIMEŠOVÁ, Nauka o pozemních stavbách – modul M01, studijní opora, Brno 2005, 

Akademické nakladatelství CERM , s.r.o. Brno, ISBN 978-80-7204-530-3 

19. Ing. Marie Rusinová , PH.D, Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková, Požární bezpečnost sta-

veb– modul M01, studijní opora, Brno 2006, Akademické nakladatelství CERM , s.r.o. Brno, ISBN 

978-80-7204-511-2 

Další materiály 

Technické listy a webové stránky výrobců stavebních materiálů: 

WIENERBERGER, PREFA BRNO, KNAUF, VIMEC, BEST, TONDACH 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

B.p.v.  Baltský po vyrovnání – výškový systém 

m. n.m. metrů nad mořem 

ŢB  ţelezobeton 

PB  prostý beton 

C  concrete – třída pevnosti betonu 

Min.  minimální 

Max.    maximální 

Rdt  návrhová pevnost 

tl.  tloušťka 

dl.  dlouhý 

PB  polohový bod 

SDK  sádrokarton 

P+D  pero-dráţka 

tab.  tabulka 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

KER  keramická 

kat. č.  katastrální číslo 

č.p.  číslo popisné 

DN  jmenovitý průměr 

ozn.  označení 

RAL  vzorník barev 

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren 
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ČSN   ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

PÚ  poţární úsek 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

NN  nízké napětí 

ST  středotlaké 

PHP  přenosné hasící přístroje 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

HUP  hlavní uzávěr plynu  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

SLOŢKA C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1.1 KOORDINAČNÍ SITUACE     M 1:250 16xA4 

C.1.2 KATASTRÁLNÍ SITUACE     M 1:1000 2xA4  

C.1.3 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:60000 2xA4 

 

SLOŢKA D1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1 PŮDORYS 1S       M 1:50  16xA4 

D.1.2 PŮDORYS 1NP      M 1:50  16xA4 

D.1.3 PŮDORYS 2NP      M 1:50  16xA4 

D.1.4 PŮDORYS 3NP      M 1:50  16xA4 

D.1.5 ŘEZY OBJEKTEM      M 1:50  20xA4 

D.1.6 POHLEDY NA OBJEKT     M 1:100 8xA4 

 

SLOŢKA D2 – KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.2.1 VÝKRES STROPNÍ SESTAVY NAD 1S   M 1:50  16xA4 

D.2.2 VÝKRES STROPNÍ SESTAVY NAD 1NP   M 1:50  16xA4 

D.2.3 VÝKRES STROPNÍ SESTAVY NAD 2NP   M 1:50  16xA4 

D.2.4 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE    M 1:50  16xA4 

D.2.5 VÝKRES KROVU      M 1:50  16xA4 

D.2.6 DETAIL A,B       M 1:10  8xA4  

D.2.7 DETAIL C,D       M 1:10  8xA4  

D.2.8 DETAIL E,F       M 1:10  8xA4  

D.2.9 DETAIL G,H,I      M 1:10  8xA4 
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D.2.10 VÝPIS PRVKŮ        9xA4 

D.2.11 VÝPIS SKLADEB        2xA4 

 

SLOŢKA D4 – STUDIE 

D.4.1 DISPOZICE 1S      M 1:10 0 2xA4 

D.4.2 DISPOZICE 1NP      M 1:10 0 4xA4 

D.4.3 DISPOZICE 2NP      M 1:10 0 4xA4 

D.4.4 PŮDORYS 1S       M 1:10 0 2xA4 

D.4.5 PŮDORYS 1NP      M 1:100 4xA4 

D.4.6 PŮDORYS 2NP      M 1:10 0 4xA4 

D.4.7 ŘEZ B-B       M 1:10 0 4xA4 

D.4.8 ŘEZ A-A       M 1:10 0 4xA4 

D.4.9 POHLED       M 1:10 0 4xA4 

D.4.10 STROP NAD 1S      M 1:100 4xA4 

D.4.11 STROP NAD 1NP      M 1:10 0 4xA4 

D.4.12 OSAZENÍ DO TERÉNU     M 1:100 4xA4 

 

SLOŢKA SEMINÁRNÍ PRÁCE 

 SEMINÁRNÍ PRÁCE        21xA4 

 

SLOŢKA STAVEBNÍ FYZIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA-STAVEBNÍ FYZIKA    10xA4 

TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY V EXCELU    9xA4 
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SLOŢKA VÝPOČTOVÁ ČÁST 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ       5xA4 

VÝPOČET ZÁKLADŮ       5xA4 
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Anotace 

práce 

Bakalářská práce řeší studii a návrh novostavby skautského domu - volno-

časového cen-tra s názvem K15 v Olomouci, městské části Nové sady. Bu-

dova bude stát na pozemcích s parcelními čísly 408/1, 408/2, 408/3 a 112/7. 

Vlastníky pozemků jsou investor a přilehlá základní škola. 

Budova bude slouţit převáţně jako základna 7. skautského střediska „Ţlutý 

Kvítek“ Olomouc, které má v současné době kolem 90 aktivních členů ve 

třech hlavním věkových kategoriích – světlušky a vlčata (7-11 let), skauti a 

skautky (11-15 let), roveři a rangers (15-99 let).  

Skautské oddíly, které sdruţují děti stejného věku se schází dvakrát týdně 

ve svých klubovnách, pod vedením vůdců, kteří organizují a řídí činnost a 

to zcela dobrovolně a bez nároku na honorář.  

Anotace 

práce v 

anglickém 

jazyce 

Bachelor’s thesis focus on design of Scout house a free time facility named 

K15 in Olomouc, city part Nové Sady. The building will stand on the land 

plot number 408/1, 408/2, 408/3 and 112/7. Owners of land are investor and 

an adjacent elementary school. 

The building will primary serve as a base for the 7th Scout unit "Yellow 

Blossom" Olomouc, which has currently about 90 active members in three 

main age categories - fireflies and pups (7-11 years), Boy Scouts and Girl 

Scouts (11-15 years) , Rovers and Rangers (15-99 years). 

Scout troops, which associate children of the same age, meets twice a week 

in their clubhouse-currencies, under the direction of leader who organize 

and manage the activi-ty entirely voluntarily and free of charge. 

Klíčová 

slova 

Skauting, klubovna, dům, částečně, podsklepený, vaznice, soustava, krov, 

porotherm, spiroll 

Klíčová 

slova v an-

glickém 

jazyce 

Scouting, clubhouse, house, partly, basement, purlin, system, roof truss, 

porotherm, spiroll 
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