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Abstrakt: 

Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je 

umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou 

menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází na ulici Podivínská ve městě Velké 

Bílovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stavba nabízí tři 

squashové kurty, posilovna, snack-bar, sauny s masážemi. V celé budově se předpokládá 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budova je postavena ze zděného 

systému SUPETHERM HELUZ.  Obvodové zdivo je postaveno z keramických tvárnic 

HELUZ STI 49. Stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha je dvojího typu. A to ploché 

obrácené střechy a tříplášťové šikmé střechy. U šikmé střechy je nosnou konstrukcí dřevěný 

sbíjený vazník. Objekt není zateplen.  Vchodové dveře a okna jsou hliníková.  

 

Klíčová slova: 

Sportovní centrum, squash, snack-bar, posilovna, víceúčelový sportovní sál, finská 

sauna, suchá sauna, masáže, dřevěný vazník, obrácená střecha, stěnový systém, částečně 

podsklepený, bezbariérovost, novostavba, terasa, tříplášťová střecha, diplomová práce, 

prosklená fasáda. 

 

Abstract: 

This diploma thesis solves a project Sports and wellness center. This object is located 

on land number 1241/549, 1241/571in cadastral office Velké Bílovice. The plot is located on a 

street Podivínská in Velké Bílovice. Velké Bílovice are smaller town in South Moravia. The 

building has two floors ane one underground floor. The building is constructed of brick systém 

SUPERTHERM HELUZ. The perimeter wall is constructed from ceramic blocks HELUZ STI 

49. Ceilings are monolithic reinforced concrete. The building offers three squash courts, a 

fitness center, snack bar, sauna with massage. The entire building is expected movement of 

persons with reduced mobility. The roof is flat and angled wooden beam. Entrance doors and 

window are Aluminium 

 

 

 

 



Keywords: 

Sports and wellness center, squash, snack-bar, gym, multipurpose sports hall, finnish 

sauna, dry sauna, massages, wooden beam, flat roof, wall systém, partial basement, new 

building, diploma thesis, glass facade, terrace. 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce řeší projekt novostavbu sportovně relaxačního centra. Budova 

bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Velké Bílovice a jeho okolí. Tento objekt 

je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou 

menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází na ulici Podivínská ve městě Velké 

Bílovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stavba nabízí tři 

squashové kurty, posilovna, snack-bar, sauny s masážemi. V celé budově se předpokládá 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budova je postavena ze zděného 

systému SUPETHERM HELUZ.  Obvodové zdivo je postaveno z keramických tvárnic 

HELUZ STI 49. Stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha je dvojího typu. A to ploché 

obrácené střechy a tříplášťové šikmé střechy. U šikmé střechy je nosnou konstrukcí dřevěný 

sbíjený vazník. Objekt není zateplen.  Vchodové dveře a okna jsou hliníková.  

Dispoziční řešení stavby je řešeno v souladu s platnými předpisy a normami. 
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM 

 

b) místo stavby: 

Podivínská 1098 

Velké Bílovice 

K.Ú. Velké Bílovice 

č. pozemku: 1241/549 

č. pozemku: 1241/571 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby 

Diplomová práce 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Václav Svoboda 

Záhumní 1083 

Velké Bílovice, 

691 02 

 

Mgr. Marie Rumanová 

Lipová 1397 

Velké Bílovice, 

691 02 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Marek Hrabal 

Revoluční 1067 

Velké Bílovice, 

691 02 
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A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

-digitální mapový podklad, převzatý od zadavatele 

- terénní průzkum 04/2016 

- zjištění stávajících dřevin 

- geometrické zaměření pozemku předané zadavatelem 

- objednávka investora 

- smlouva o dílo 

- ústní zadání vyřčené na místě samém a při jednání 

- územní plán města Velké Bílovice 

- katastrální mapa katastrálního území Velké Bílovice 

- platné legislativy a normy 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území: 

Řešené území je situováno na parcelách č. 1241/549 a 1241/571. Pozemek 

s projektovaným objektem je ve vlastnickém právu investora. Místo, kde se má 

navrhovaná novostavba realizovat se nachází na okraji území města Velkých Bílovic. 

V sousedství se nachází truhlářský výrobní prostor. Ze severozápadní strany přiléhá 

k pozemku místní komunikace.   

V současné době je stavba využívána jako plocha s ornou půdou. Na pozemku se 

nenachází žádné objekty. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

památkové zóna, zvláště chráněné území, zaplavené území apod.): 

Parcela, kde se má stavba realizovat se nenachází v zóně, kde by bylo vymezeno 

žádné ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková rezervace, památková zóna 

ani jiné zvlášť chráněné území. Parcely č. 1241/549 a 1241/571 v katastrálním území 

Velkých Bílovic se nenachází v místech, které by byly opakovaně postiženy záplavami. 
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c) údaje o odtokových poměrech: 

V blízkosti pozemku se nenachází žádný vodní tok. Dešťové vody z velké části 

pozemku (zpevněné plochy, plochy střešních plášťů a část nezpevněné plochy) budou 

využity přes nádrž na dešťovou vodu, podzemní filtrační šachtu, čerpadlo, plovoucí sání 

(včetně zpětné klapky) a tlakové nádoby na potřeby domu, případně zahrady. Dešťové 

vody z ostatní části nezpevněné plochy budou vsakovány do terénu.  

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní, souhlas spod.: 

Parcely č. 1241/549 a 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic se dle doposud platného 

územního plánu města Velkých Bílovic nachází v zóně určené pro umístění staveb 

s občanskou vybaveností. Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu 

s územním plánem i funkčními regulativ platnými pro předmětné území. Regulační plán 

ani jiná urbanistická studie na předmětnou lokalitu nebyla zpracována. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou území 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemní rozhodnutí: 

Umístění a realizace předmětné stavby budoucího areálu je v souladu a územním 

plánem i funkčními regulativ platnými pro předmětné území. Území rozhodnutí ani jiné 

opatření k umístění stavby nebylo doposud zajištěno. Vzhledem k jednoznačnosti účelu 

a charakteru stavby a zastavěnosti území je možné provést běžné dvoustupňové řízení a 

povolit v prvním stupni stavbu v rámci územního rozhodnutí a v druhém stupni v rámci 

stavební povolení.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Požadavky uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu, a ve vyhlášce č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území, jsou respektovány. Řešením se využití území nemění. 

Projektová dokumentace splňuje požadavek vyhl. č. 269/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území § 20, odst. 5.  písmeno c.- srážkové vody se 

zastavěných ploch jsou přednostně vsakovány. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

K navrhované stavbě se doposud nevyjádřily žádné z dotčených orgánů státní 

správy ani jiné záměrem dotčené instituce. Nejpozději před zahájením řízení o 

stavebním povolení musí být všechny stavbou dotčené instituce obeslány a musí být 

zajištěny všechny požadavky na budoucí realizaci stavby. 

Všechny vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a dalších k tomu 

oprávněných institucí musí být následně zapracovány do této projektové dokumentace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Žádné výjimky ani úlevové opatření nebyly v rámci zjišťování podkladů a 

vyjádření k navrhované stavbě.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN): 

Parcelní číslo: 1241/548 

Město: Velké Bílovice [584983] 

Katastrální úřad: Velké Bílovice [778672] 

Číslo popisné: 4997  

Výměra (m
2
): 3907 

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: Miroslav Skoupil 

 

Parcelní číslo: 5243/1 

Město: Velké Bílovice [584983] 

Katastrální úřad: Velké Bílovice [778672] 

Číslo popisné: 6172 

Výměra (m
2
): 6362 

Druh pozemku: silnice 

Vlastnické právo: Jihomoravský kraj 
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Parcelní číslo: 1241/550 

Město: Velké Bílovice [584983] 

Katastrální úřad: Velké Bílovice [778672] 

Číslo popisné: 5891 

Výměra (m
2
): 5375 

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: město Petr Lebloch  

 

Parcelní číslo: 1241/564 

Město: Velké Bílovice [584983] 

Katastrální úřad: Velké Bílovice [778672] 

Číslo popisné: 10001 

Výměra (m
2
): 2889 

Druh pozemku: ostatní komunikace 

Vlastnické právo: město Velké Bílovice 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Předmětná stavba Sportovně relaxační centrum se navrhuje jako stavba nová a to 

včetně podmiňujících staveb zařízení dopravní (úprava sjezdu a navazující zpevněné 

plochy) a technické infrastruktury (přípojka vody, přípojka elektrické energie NN, 

přípojka zemního plynu, přípojka splaškových vod). 

Veškeré povolení na připojení je v pravomoci místně příslušného úřadu ve 

Velkých Bílovicích.  

 

b) účel užívání stavby: 

Budova obsahuje tři squashové kurty, multifunkční tělocvičnu, posilovnu saunu 

s masážemi a snack-bar. Navrhovaná stavba má zvýšit standard relaxace a 

volnočasových aktivit obyvatel města a přilehlého okolí. Může se zde následně pořádat 

turnajové zápasy ve squashi, nebo v dalších sportovních disciplínách. Na pozemku 

budou vybudovány i zpevněné plochy (parkoviště). 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Navrhovaná stavba sportovně relaxačního centra je stavba trvalá s navrhovaným 

využitím po celý rok. 

 

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

apod.): 

Předmětná stavba není a nebude chráněna podle žádných právních předpisů, 

nebude se jednat o nemovitou kulturní památku. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Při výstavbě sportovně relaxačního centra musí být dodrženy všechny obecné 

technické podmínky na výstavbu a stavba samotná musí být realizována v souladu 

s obecnými požadavky na obytné stavby 268/2009, 269/2009 a na bytové stavby ČSN 

734301. 

Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby 

s omezenou schopností pohybu dle vyhlášek 398/2009 a ČSN 734130/2010.  

Požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s vyhláškou 23/2008 sb. O 

technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 

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

právních předpisů: 

Pro tuto stavbu se doposud nevyjádřily žádné z dotčených orgánů státní správy 

ani jiné záměrem dotčené instituce. 

Nejpozději před zahájením řízení o stavebním povolení musí být všechny 

stavbou dotčené instituce obeslány, požadavky k umístění a realizaci stavby zjištěny a 

případné požadavky zapracovány do této projektové dokumentace.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

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

apod.): 

Zastavěná plocha:    2 245,20  m
2
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Obestavěný prostor:    21 712,05 m
3
 

Užitná plocha:    2 210,45 m
2
 

Plocha pozemku:    15 060,00 m
2
 

Počet funkčních jednotek:  5 sportoviště, 4 relaxační místnosti 

Procento zastavění:    14,91 % 

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet podzemních podlaží:   1 

Počet zaměstnanců:    22 

Maximální počet návštěvníků: 

- Snack bar:   65 

- Squash:   9 

- Multifunkční tělocvična: 44  

- Posilovna:   20 

- Masáže   2 

- Sauna:   12 

152 

 

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.): 

Potřeby energií byly stanoveny na základě orientační bilance jednotlivých médií 

empirickým výpočtem a jsou poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných 

technických podkladech. 

 

Odpady: 

 Při provozu této stavby budou vznikat následující odpady (dle katalogu odpadu 

ve vyhlášce 381/2001): 

  13- Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

15- Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály, 

ochranné oděvy 

  20- Komunální odpad 

 

Bilance spotřeby vody: 

Hodnoty dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
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22 zaměstnanců……………………. ……………….60 l/ osobu den 

87 návštěvníků sportovního centra a tělocvičny……20 l/ osobu den 

65 návštěvníků snack baru………………………….50 l/ osobu den 

Průměrná denní spotřeba vody Qp= 60*22 + 87*20 + 65*50= 6 310 l/den 

Maximální denní spotřeba vody Qm= 6 310 * 1,5= 9 465 l/den 

Maximální hodinová spotřeba vody Qh= 9 465* 2,1= 19 876,5 l/den 

 

 

 

Bilance spotřeby elektrické energie: 

- napěťová soustava: přívod 3PEN, AC 50Hz, 400/230V/TN- C 

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 34 2000-4-41 

- stupeň elektrizace A 

 

Energetická náročnost budovy: 

Bilance celkové energetické náročnosti budovy byla orientačně vypočtena na 

základě průměrného součinitele tepla jednotlivých konstrukcí tvořící obálku návrhové 

stavby. Energetická třída objektu odpovídá požadavkům na hospodárné využití energií. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o stavbě, členění na etapy): 

Předpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orientačně stanoveno na  

1. 4. 2018, předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně 

stanoveno na 1. 2. 2021. 

Realizace proběhne dodavatelsky najednou- dle požadavku a rozhodnutí 

zadavatele. Stavba v době výstavby nebude vázána žádnými věcnými vazbami, tj. 

veškeré plochy určené pro výstavbu budou prosté všech smluvních závazků. Stavba 

není omezena žádnými časovými vazbami. 

 

k) orientační náklady stavby: 

Stanoven dle průměrné hodnoty z cenového ukazatele pro rok 2016. 

Budovy pro tělovýchovu: 6809 kč/ m
3
 

 

Orientační náklady: 147 837 348 kč bez DPH 
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A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Stavba je členěna na dva hlavní celky. První část má dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. Obsahuje squashové kurty, posilovnu, sauny s masážemi a snack bar. 

Druhá část objektu má jen jedno nadzemní podlaží. Tvoří multifukční tělocvičnu. Každá 

část má svůj vlastní hlavní vchod. Oba vstupy jsou na severovýchodní straně.  

 

S0 01 Sportovně relaxační centrum 

S0 02 Pochozí plocha (chodníky) 

S0 03 Parkoviště 

S0 04 Zpevněná plocha pro komunální odpad 

S0 05 Dětské hřiště 

V suterénu na severozápadní straně se nachází technická místnost a strojovna 

vzduchotechniky. V objektu bude instalováno technologické typové zařízení.  
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude provedena na pozemku č. 1241/549 a 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. 

V sousedství se nachází truhlářský výrobní prostor. Ze severozápadní strany přiléhá k pozemku 

místní komunikace. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny vykazující nutnost kácení pro 

stavbu. Pozemek je holý a vhodný k zahájení stavby. 

V zájmovém území se nenacházejí podzemní trasy inženýrských sítí, vyžadující respektování 

ochranných pásem.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Před započetím stavby byly provedené následující průzkumy a měření: 

1) Měření radonového rizika- bez měření 

2) Hydrogeologický průzkum- bez požadavku- bez průzkumu 

3) Zaměření výškopisu a polohopisu- stanovení výškového a polohového umístění stavby 

Měření bylo zakresleno do projektové dokumentace. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní území 

Do pozemku nezasahují žádná ochranná, ani bezpečnostní pásma. 

Způsob ochrany nemovitosti- nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ- parcela nemá evidované BPEJ 

 

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

Pozemek je celý mimo záplavové území. 

 

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

V rámci návrhu byly respektovány požadavky vyhlášky 501/2006 Sb.- stavba během 

realizace nebude mít negativní vliv na okolní prostor. Objektem nebudou narušeny stávající 

poměry. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se v přítomném čase nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře. Kolem 

objektu při výstavbě bude navrhnuta zpevněná štěrková plocha pro těžkou mechanizaci. Objekt 

je navržen jako novostavba, a proto nebude provedena žádná demolice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

Zábory půdy nejsou předmětem této dokumentace. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci na p.p.č. v k.ú. Velkých Bílovic. 

Zajištěny jsou tyto inženýrské sítě: 

Vedení NN- ČEZ distribuce s.r.o. 

Plynovod- RWE distribuční služby s.r.o. 

Vodovod a kanalizace- AQUARIUS-B, spol. s.r.o. 

Dopravní napojení- objekt bude napojen na místní komunikaci na ulici Podivínská 

 

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

Bez požadavků na věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Stavba je koncipována jako novostavba sportovně relaxačního objektu. Budova má jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Objekt bude navržen jako zděná stěnová konstrukce 

podélného nosného systému, kde nosné stěny budou provedeny z keramických bloků systém 

Supertherm HELUZ tloušťky 500mm na systémové lepidlo.  

Stavba bude založena železobetonovými základovými pásy. Na tomto objektu budou dva 

typy střech. Na hlavní části objektu bude plochá jednoplášťová střecha. Bude se jednat o tzv. 

obrácenou střechu. Nad částí stavby se squashovými kurty bude vybudována šikmá tříplášťová 

střecha s dřevěnými sbíjenými vazníky. Stropní konstrukce bodu železobetonové monolitické 

křížem vyztužené. Jejich tloušťka bude 230mm. Jako nášlapná vrstva bude navržena keramická 

dlažba a marmoleum. Konstrukce podlahy bude těžká plovoucí podlaha.  
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Celý objekt nebude zateplen. Okna a vstupní dveře budou hliníková, zasklené izolačním 

dvojsklem. 

 

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

Objekt bude sloužit pro sportovní a relaxační potřeby veřejnosti města Velké Bílovice a 

jeho okolí. Ke sportovním potřebám bude sloužit squashové kurty, rozsáhlá posilovna a 

víceúčelová sportovní hala. K relaxačním činnostem budou prospívat finská a suchá sauna, 

masáže i snack-bar. 

 

základní kapacity funkčních jednotek: 

- Předpokládaný maximální počet uživatelů: 

 Snack-bar:   65 

 Squash:   9 

 Multifunkční tělocvična: 44  

 Posilovna:   20 

 Masáže   2 

 Sauna:    12 

 Zaměstnanci: ředitel:  1 

Provozní: 1 

Recepční: 1 

Obsluha baru: 3 

Trenéři: 3 

Uklízečky: 3 

Maséři: 2 

Obsluha sauny:1 

Správce haly: 1 

Údržbář: 1 

 Celkem:   169 osob 

 

Zastavěná plocha:     2 246,6 m
2
 

Obestavěný prostor:     21 092,265 m
3
 

Užitná plocha:      2 946,69 m
2
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Celková plocha pozemku:    15 060 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:    2 

Počet podzemních podlaží:    1 

Počet funkčních jednotek:    5 sportovišť a 4 relaxační místnosti 

Procento zastavění:     16,25% 

Počet parkovacích míst pro zaměstnance:  17 

Počet parkovacích míst pro zákazníky: 36(+2 pro autobusy, 15 pro jízdní 

kola, 4 pro motocykly) 

Počet parkovacích míst pro osoby s omezenou  

Schopností pohybu a orientace:   4 

 

B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Místo, kde se stavba bude realizovat, se nachází na okraji území města Velkých Bílovic. 

Pozemek je určen územním plánem města Velké Bílovice pro sport a rekreaci. Umístění a 

realizace navrhované stavby je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy platnými pro 

předmětné území. Regulační plán ani jiná urbanistická studie na předmětnou lokalitu nebyla 

zpracována. Řešení stavby vychází z umístění sousedních objektů a požadavků stavebníka. 

Příjezd do objektu je přímo z komunikace (ulice Podivínská).  

Návaznost na veřejnou dopravu je dobrá, autobusová zastávka je hned před vstupem na 

pozemek.  

 

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

Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba, částečně podsklepená s dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na dva celky. První celek není podsklepen a má 

pouze jedno nadzemní podlaží, které tvoří víceúčelovou sportovní halu s příslušenstvím, šatnami 

a sklady se sportovním nářadím. Tato část je řešena pouze ve studii. Druhá (hlavní) část obsahuje 

jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V tomto celku se objevuje posilovna, squashové kurty, 

snack-bar, masáže a sauny. 

Objekt je zastřešen jak plochou obrácenou střechou, tak i šikmou tříplášťovou střechou.  
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Fasáda je opatřena obkladem z titanzinku barvy světle šedé, soklová část objektu je 

pokryta cementotřískovou deskou Cetris barvy oranžové. Šikmá střecha je pokryta střešní 

krytinou z titanzinku.  

Terénní úpravy budou spočítat ve vytvoření zpevněných ploch- parkovacích stání, 

chodníky, zahrada. V okolí objektu proběhnou sadové úpravy. Budou vysázeny okrasné dřeviny.  

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je rozdělen na dva celky. V první části se nachází víceúčelová sportovní hala se 

skladem na sportovní nářadí, šatnou se sprchami s WC, ošetřovnou a s místností pro správce. 

Hlavní vchod je ze zádveří na severovýchodní straně. V druhé hlavní části se nachází jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Hlavní vstup se nachází na severozápadní části objektu. Do 

objektu se vchází přes zádveří a recepci na hlavní železobetonové schodiště. Přes hlavní 

schodiště se dostává do dalších podlaží. V podzemním podlaží jsou obě místnosti s masážemi a 

se saunami a veškeré místnosti s jejich zařízení. Jako například sklad čistého a špinavého prádla, 

šatny, sprchy a WC pro zaměstnance i pro zákazníky. Dále je v podzemním podlaží kotelna a 

strojovna VZT. V prvním nadzemním podlaží je snack-bar se skaldem, šatnou pro zaměstnance a 

s WC pro zákazníky. Ze snack-baru je volný vstup na venkovní terasu. Dále jsou v 1.NP 

kanceláře, recepce a hlavně tři squashové kurty s hygienickým zařízením (WC, Sprchy, šatny). 

Dominantou druhého nadzemního podlaží je posilovna. I ta má šatny, sprchy a WC pro 

zákazníky. Dále v tomto patře se nachází sklad nářadí a zasedací místnost pro různé sportovní 

semináře.   

Z terasy, nacházející se v prvním nadzemním podlaží, je přístupný vstup na uměle 

vytvořený park, nacházející se jihovýchodní straně pozemku. Park je vhodným místem pro 

relaxaci a odpočinek. Obsahuje lavičky, dřevnaté stromy a keře, pískoviště pro děti. Hlavní 

dominantou parku je však vodní fontána ve středu parku. 

 

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby 

Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle vyhlášek 398/2009 a ČSN 734130/2010. Pro tyto osoby jsou navrženy 

zvláštní WC a pro pohyb mezi jednotlivými podlažími je zřízen bezbariérový výtah. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude navržena a provedena způsobem, kterým při užívání a provozu nevznikne 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození (uklouznutí, pád, náraz, popálení, zásah 

elektrickým proudem, vloupání atd.). Veškeré zařízení musí být po montáži vyzkoušena a 

zregulována. V rámci předání díla zhotoví dodavatel dokumentaci skutečného provedení stavby, 

předá investorovi dokumentaci od všech použitých výrobků, včetně návodu k obsluze a 

prohlášení o shodě, protokoly o revizích.  

 Stavba bude splňovat následující vyhlášky či normy: 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

- §15 a §19 vyhlášky č. 428/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro vwřwjnou potřebu 

- Nařízení vlády č. 352/2009 Sb. O ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba, částečně podsklepená s dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na dva celky. První celek není podsklepen a má 

pouze jedno nadzemní podlaží, které tvoří víceúčelovou sportovní halu s příslušenstvím, šatnami 

a sklady se sportovním nářadím. Tato část je řešena pouze ve studii. Druhá (hlavní) část obsahuje 

jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V tomto celku se objevuje posilovna, squashové kurty, 

snack-bar, masáže a sauny. 

Objekt je zastřešen jak plochou obrácenou střechou, tak i šikmou tříplášťovou střechou. 

Na severovýchodní straně pozemku je navrženo parkoviště s 36 parkovacími místo pro 

zákazníky, 4 parkovacími místy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 17 míst 

pro zaměstnance, 15 míst pro jízdní kola a 4 parkovací místa pro motocykly. 

  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 
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Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení geologického posudku parcely. 

Výkop posledních 100 mm pro základové pásy bude proveden ručně, těsně před započetím 

betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro 

domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly 

vodu do zeminy pod objektem. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 

Základové konstrukce: 

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 

250 KPa (jíl písčitý) a minimální nezamrznou hloubkou 0,8m. Pevnost zeminy a hloubku 

základové spáry je nutné ověřit autorizovaným geologem před betonáží základových pasů a tuto 

skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Způsob založení je nutné přehodnotit v případě, kdy základová spára nedosahuje 

předpokládané únosnosti nebo při minimální nezamrzlé hloubce vyšší jak 0,8m a nebo při 

vyskytnutí spodní vody v základové spáře. 

Stavba je založena na monolitických železobetonových základových pásech. Při betonáži 

základových konstrukcí nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Hloubka založení musí být 

v každém případě větší, nežli je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž základových pásů nesmí 

být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry 

autorizovaným geologem. 

 

Hutněné násypy: 

Pro zhutněné násypy bude použít původní zeminu (jíl písčitý). Násypy budou hutněny po 

vrstvách tl. cca 0,25m na 95% P.S. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Konstrukčně je stavba navržena jako zděná stěnová konstrukce podélně nosného systému, 

kde nosné stěny v nadzemním podlaží budou provedeny z keramických bloků systému 

SUPERTHERM HELUZ. V podzemním podlaží budou vnější i vnitřní nosné zdivo 

z betonových tvárnic ztraceného bednění Best. V obou případech bude obvodová nosná stěna 

bude mít tloušťku 500mm, vnitřní nosné zdivo 250mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce budou monolitické železobetonové křížem vyztužené desky. Tloušťka 

desky bude 230mm. Ocel bude použita B500 a beton bude C20/25. 

 

Schodiště: 

Hlavní vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové. Schodiště bude tříramenné, 

levotočivé, dvakrát lomené. Schodiště z přízemí do patra bude stejné. Podesty vetknuté do stěn. 

Počet stupňů je 28, výška jednoho stupně je 160mm a jeho šířka je 320mm.  

V objektu bude ještě další dvě venkovní schodiště. To první je před vchodem do objektu. 

Jedná se o betonové monolitické schodiště, s pěti stupni. Pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace je pro vchod do objektu navržena bezbariérová rampa se sklonem 1:16. 

Druhé venkovní schodiště je požární, ocelové a má 28 stupňů s rozměry 165x300mm. 

 

Střecha: 

V tomto objektu jsou dva typy střech. Nad hlavní částí je plochá jednoplášťová střecha 

tzv. obrácená, se dvěma vnitřními vpusti. Spád je zajištěn pomocí spádové vrstva z betonové 

mazaniny. Horní vrstva střechy je tvořena kačírkem. Na této střeše jsou navrhnuty dva střešní 

světlíky 1500x5000mm.  

Druhá střecha se nachází nad squashovými kurty. Jedná se o tříplášťovou šikmou střechu. 

Nosná část je sbíjený příhradový střešní vazník. Sklon střechy je 10%. Pro odvětrání vzduchové 

mezery jsou navrženy přiváděcí a odváděcí větrací otvory. Horní vrstva je pokryta střešní 

krytinou z titanzinku. Horní i dolní střešní plášť vyhovuje tepelným požadavkům.    

 

Výtah: 

V objektu bude výtah, který je umístěn u hlavního schodiště. Jedná se o lanový trakční 

výtah bez strojovny. Výtah bude mít nosnost do 630 kg. Plocha kabinky je 100x1400mm. Bude 

maximálně pro 8 osob.  

 

Dělící konstrukce: 

Příčky v tomto objektu jsou zděné z keramických tvárnic SUPERTHERM HELUZ 14 

Broušená. Tloušťka této příčky bude 150mm. Tato dělící konstrukce bude zděna na lepidlo 

HELUZ. Pod příčkami je navrhnuto jen zpevnění stropní konstrukce pomocí výztuže.  
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Překlady: 

Pro naddveřní překlady jsou použity překlady HELUZ 23,8 s tepelnou izolací EPS tl. 

120mm.  Nad okny budou použity žaluzové a roletové překlady Heluz 490 s tepelnou izolací 

EPS. Nad vnitřní nosnou zdí jsou použity také překlady HELUZ 23,8, ale bez tepelné izolace. 

Nad otvorem v příčce se budou pokládat Překlady HELUZ ploché. Detail jejich provedení a 

konstrukční řešení (umístění tepelné izolace, délka uložení, atd.) nutno řešit dle technických 

podkladů a postupů výrobce. 

 

Podhledy: 

V celém objektu bude pouze jeden typ podhledů. A to podhled je ze sádrokartonových 

kazet Casaprano 600x600mm. Nosná konstrukce je kovová- hlavní a příčný profil T, obvodový 

profil L. Je zavěšen pomocí dvojité pérové svorky a drátu s hákem. Pouze nad squashovými 

kurty bude podhled se sádrokartonových desek Rigips s pevností v tlaku 10MPa. 

 

Izolace tepelné: 

Tepelná izolace v podlahách bude použita Isover EPS 150S v tloušťkách 120, 140 a 

100mm. U některých podlah bude využito podlahové vytápění pomocí systémové desky pro 

podlahové vytápění s PS fólií. Součinitel tepelné vodivosti této tepelné izolace bude 

0,04W/m*K.  

Obvodový plášť nebude zateplen. U vnějšího zdiva bude pouze zateplen sokl, kde bude 

použita izolace Isover EPS Sokl se součinitelem tepelné vodivosti 0,0041 W/m*K. Dále bude 

zatepleno zdivo v kontaktu se zeminou a to pomocí Isover EPS Perimeter se součinitelem 

tepelné vodivosti 0,0040 W/m*K. Tepelná izolace bude použita i u obvodové stěnové konstrukce 

u pultové střechy. Zde bude použit Isover EPS 100 s lambdou 0,041 W/m*K. 

U ploché střechy bude použita tepelná izolace speciální na obrácené ploché střechy a to 

XPS Styrodur 5000CS se se součinitelem tepelné vodivosti 0,0039 W/m*K. Atika bude 

opláštěná tepelnou izolací z obou stran pomocí Isover EPS 150S. U tříplášťové šikmé střechy 

budou použity dva druhy tepelných izolací. V horním plášti bude použita izolace Isover EPS 

150S v tloušťce 60mm. V dolním plášti bude izolace ze skelné vlny ve dvou vrstvách, 

v tloušťkách 150 a 80mm.  

 

Izolace proti vodě a vlhkosti: 
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Hydroizolace jsou součástí skladby jednotlivých podlah. V podlahách nad terénem jsou 

asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou polyesterovou rohoží a 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. K podkladní desce 

jsou přitaveny pomocí penetrace živičným nátěrem. U ostatních podlah se jedná o hydroizolaci 

HYDROBIT V60 S. 

Dále je izolace proti vodě a vlhkosti u obvodových stěn přilehlé k zemině. Tam jsou také 

asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Stejná hydroizolace je použita i u ploché střechy. U šikmé střechy je použit Bitumetový 

pás modifikovaný termoplastickou kaučukovou SBS směsí, nosná vložka polyesterové rouno. 

 

Parozábrany: 

V podlahách je použita polyethylenová separační PE fólie tloušťky 0,1mm a s faktorem 

difuzního odporu 330 000. U šikmé střechy je použita difuzně otevřená třívrstvá fólie lehkého 

typu. 

 

Izolace akustické: 

Akustická izolace jsou v podlahách v 1NP a 2.NP. Přesněji izolace z kamenných vláken 

Isover N. Tloušťka této izolace je 40mm.  

 

Podlaha: 

Nášlapná vrstva podlah bude dvojího typu. A to z keramické dlažby a z marmolea. 

Konstrukce podlahy bude těžká plovoucí podlaha. Roznášecí vrstva všech podlah bude 

z betonové mazaniny C16/20. Veškeré skladby podlah jsou v samostatné části této projektové 

dokumentace. 

 

Konstrukce klempířské: 

Veškeré klempířské výroby jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7mm s výjimkou 

venkovních parapetů, které jsou z hliníku tloušťky 1,5mm. Mezi tyto konstrukce patří veškerý 

okapový systém, do kterého zařazujeme odpadovou troubu, podokapní žlab, žlabový hák, zděře, 

žlabový kotlík, kolena. Ke klempířským výrobkům řadíme i oplechování atiky a ukončení 

střechy. Podrobnější informace o těchto konstrukcích jsou vypsány ve výpisu klempířských 

výrobků. 
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Konstrukce truhlářské: 

Mezi tyto konstrukce řadíme vnitřní parapety z vlhkuodolné dřevotřísky s délkou 750- 

3000mm. Podrobnější informace o těchto konstrukcích jsou vypsány ve výpisu truhlářských 

výrobků. 

Výplně otvorů: 

Veškerá okna, navržena na posuzovaný objekt jsou hliníková, jednoduchá s tří 

komorovým profilem. Okna jsou od firmy MACEK s jednotlivým typem Cotizo 70. Jako sklo je 

použito průhledné, ploché izolační dvojsklo s bezpečnostním zasklením. Kování je také od firmy 

MACEK a to přesněji celoobvodové kování Stac. U těchto hliníkových oken je navrhnuta 

antikorozní klika. Všechny navrhnuté okna jsou barvy metalická RAL 9006B. 

Venkovní dveře jsou také hliníková od firmy MACEK s profilem Cortizo Millenium 

plus. Venkovní dveře mají kovovou zárubeň, speciální vícebodový dveřní zámek i bezpečnostní 

kliku. Jako sklo je použito izolační dvojsklo s ornamentem delta matná. U těchto dveří je použito 

celoobvodové kování MACO MULTI MATIC. Barva venkovních dveří je stříbrná. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné. Barva, které je v odstínu matného ořechu. Podrobnější 

informace o oknech a dveří jsou vypsány ve výpisu dveří a ve výpise oken. 

V tomto objektu je navržena v části objektu také prosklená fasáda. Ta je od firmy Jansen. Má 

dvojsklo v hliníkových profilech se zvukovou neprůzvučností 40dB. Podrobnější informace ve 

výpisu prosklených konstrukcí. 

 

Omítky: 

Vnitřní omítky jsou Jádrové minerální vápenocementové omítky Manu 4 a Hydroizolační 

povlakové omítky. Jádrová omítka  je paropropustná, zrnitost má 4mm a faktor difuzního odporu 

ma 25. Hydroizolační omítka má pevnost v tahu 3MPa a faktor difuzního odporu má 1250. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Základy jsou navrženy v nezámrzné hloubce. Navrhnuté konstrukce stavby odpovídají 

požadavkům stanovených v § 9 vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

Stavení konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými 

požadavky tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a 

odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Stavba bude napojena na stávající přípojky inženýrských sítí – vodovodní přípojka, 

kanalizační splašková. Elektro přípojka bude nově realizována společností ČEZ distribuce s.r.o. 

 

Přípojka splaškové kanalizace  

Přípojka splaškové kanalizace je od napojení na kanalizační řad k revizní přípojkové 

šachtě. Od této šachty dále pokračuje venkovní rozvod splaškové kanalizace  

 

Vnitřní instalace splaškové kanalizace  

Připojovací a odpadní potrubí, budou provedeny z HT-Systemu Plus, výrobce Wavin 

OSMA příslušné dimenze. Připojovací potrubí u WC musí být DN110. WC a bidety budou 

osazené na montážní prvky Geberit Duofix. Připojovací potrubí od dřezu bude dimenze 

DN75.Připojovací potrubí od umyvadla bude dimenze DN50. Stoupačky kanalizace budou 

opatřeny větracím potrubím, které bude vyvedeno nad střechu RD. Nálevka u bezpečnostního 

přepadu akumulačního zásobníku TV bude mít mechanickou protizápachovou uzávěru.  

Svodné potrubí bude provedeno z KG-Systemu (PVC), výrobce Wavin OSMA příslušné 

dimenze. Spád svodného potrubí bude min. 2%. Prostupy skrz základy budou vedeny v 

chráničce.  

Po uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí podle ČSN 73 67 60 (zkouška 

plynotěsnosti a vodotěsnosti).  

Svodné potrubí bude napojeno na revizní šachtu před objektem.  

Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 

 

Dešťová kanalizace  

Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny podokapními žlaby přes odpadní trouby 

do svodného potrubí. Svodné potrubí bude provedeno z KG-Systemu (PVC), výrobce Wavin 

OSMA, dimenze DN 110 (DN160).  

Trasa vedení potrubí musí respektovat ČSN 736005 

 



14 
 

Vodovodní přípojka  

Vodovodní přípojka bude napojena na nově prodloužený vodovodní řad d90×8,2;HDPE 100 RC, 

SRD11, PN 16, který je vedený přilehlé zpevněné ploše. Napojení vodovodních přípojek bude 

provedeno přes navrtávací pás Hawle_Haku 90/2“ + zemní šoupátko DN 32 + zemní souprava s 

uličním víčkem + podkladní deska. Vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnou 

tubusovou šachtou modulo. Vodovodní přípojka SO 101 a SO 103 bude z potrubí d40×3,7; 

DN32/ potrubi HDPE 100 RC, SDR11, PN16.Vodovodní přípojka SO 102 a SO 104 bude z 

potrubí d32*3,0/DN25/ potrubi HDPE 100 RC, SDR11, PN16. Vodovodní přípojka SO 105 

bude z potrubí d32*3,0/DN25/ potrubi HDPE 100 RC, SDR11, PN16. Z vodoměrné šachty bude  

pokračovat venkovní rozvod do objektu. V domě budou stoupačky, v každém patře bude 

provedena odbočka a vodoměrná soustava s podružným vodoměrem. Délka přípojky bude max. 

1.6 m.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Viz složka D.1.4. Požárně bezpečnostní řešení  

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

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

Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 406/2000 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 na požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba RD splňuje třídu energetické náročnosti C. Protokol k energetickému štítku obálky 

budovy je součástí projektové dokumentace. 

 

c) posouzení alternativních zdrojů energií 
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Zdrojem vytápění v navrhovaném objektu jsou tepelná čerpadla. 

 

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

 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou 

vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích. Dále 

je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro 

vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.), 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) : 

 

Oslunění a osvětlení 

Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek 

denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné 

ploše obytných místností.  

Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením. 

 

Mikroklima, větrání, chlazení 

Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny a také i nuceným větráním 

pomocí VZT.  

Zastínění oken je realizováno vnitřními stínícími prvky (žaluzie a rolety). Toto opatření 

zamezuje nadměrnému přehřívání obytných místností. I přes navrhnutí žaluzií v místnostech 

snack-baru a posilovny nevyhovují místnosti na požadavek přehřátí. A tak tyto místnosti budou 

odvětrávány pomocí VZT.  

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva a 

navrženému zastínění oken není navrženo. 

 

 

Vytápění - plyn 

Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla. 
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Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 73 0540 a ČSN EN 12381 pro nejnižší venkovní teplotu 

-12°C a budovu samostatně stojící.  

 

Zásobování vodou 

Vnitřní vodovod bude veden v předstěnách. Rozvod studené vody bude z potrubí PPR PN 16, 

rozvod TUV bude proveden z potrubí PPR PN 20.  

Potrubí vnitřního vodovodu od zdroje TUV je navrženo nejvhodnější trasou k jednotlivým 

odběrným místům.  

 

Splaškové vody 

Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PVC HT, venkovní pak z PVC KG. Odvětrání 

stoupacího potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno větrací hlavicí. Na 

stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy.  

 

Odpady 

Nádoba na komunální odpad se předpokládá na pozemku investora u oplocení. Umístění bude 

řešeno v dokumentaci osazení RD na pozemek. Nakládání s komunálním odpadem bude 

upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Pro tříděný odpad budou využity místa 

s kontejnery na separovaný odpad.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro nízký radonový index. Bude-li 

radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový index, bude nutné tuto ochranu přehodnotit. 

Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v případě 

zjištěného nízkého radonového indexu ochranná opatření stavebního objektu. Za dostatečné 

protiradonové opatření se dle normy považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé 

protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy.  

Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
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Mimo prostor s možností výskytu bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Mimo prostor s možností výskytu seizmicity. V případě výskytu blízkých zdrojů technické 

seizmicity, tedy železnice, silnic rychlostních a dálničních komunikací apod. je nutné posoudit 

stavebně konstrukční řešení objektu a případně jej změnit.  

 

d) ochrana před hlukem 

Při návrhu byly respektovány požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na 

zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří jsou stanoveny dle 

ČSN 730203. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního 

prostoru- objekt je navržen v souladu s požadavky těchto nařízení. 

 

e) protipovodňové opatření 

Objekt je umístěn mimo povodňové území. Bude-li stavba umístěna v záplavovém území, je 

nutné tyto opatření doplnit samostatnou dokumentací. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Objekt je umístěn mimo území s možností poddolování, výskyt metanu apod. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Areál bude napojen na inženýrské sítě rozvody pitné, jednotkovou kanalizaci, elektrorozvod, 

SLP rozvody a rozvod zemního plynu. Sítě jsou vedeny přes pozemek, který je v majetku 

investora. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

Přístup a příjezd k jednotlivým rodinným domům bude zabezpečen nové vybudovanou 

přístupovou komunikací z místní komunikace (ulice Podivínská). 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
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Nové napojení území na stávající přilehlou veřejnou komunikaci bude provedeno v 

severovýchodní části areálu.  

 

c) doprava v klidu  

Na pozemku je navrženo 36 parkovacích míst pro návštěvníky, 2 pro autobusy, 15 pro 

jízdní kola, 4 pro motocykly, 4 parkovací místa pro OOSPO 

 

d) pěší a cyklistické stezky  

Vstupné prostory jsou napojeny na přístupovou komunikaci chodníky v šířce 1200 mm.  

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné 

vyrovnávací terénní úpravy.  

 

b) použité vegetační prvky 

Nově vzniklé zelené plochy budou zatravněné. Projekt neřeší další vegetační prvky.  

 

c) biotechnické opatření 

Bez požadavků  

 

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

 

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

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním 

hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve 

srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované 

stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a 

provozem posuzované stavby. 
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Při stavbě ani užívání nových objektu nedojde k zatížení okolí hlukem. V rámci užívání 

nedojde k překročení limitů dle nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny, č.17 

Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 

kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné 

odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 

Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 

Papírové a lepenkové obaly………………….15 01 01…….. B  

Plastové obaly………………………………..15 01 02……...B  

Dřevěné obaly………………………………..15 01 03……...A  

Textilní obaly………………………………...15 01 09……...B  

Beton…………………………………………17 01 01……...A  

Cihly………………………………………….17 01 02……...A  

Dlaždice, obklady…………………………….17 01 03……...A  

Dřevo…………………………………………17 02 01……...A  

Asfaltové směsi s dehtem…………………….17 03 01……...C,B  

Zbytky z PE izolací…………………………..17 04 01………B  

Plech pozinkovaný, TiZn…………………….17 04 04………B  

Ocel - železo, potrubí………………………...17 04 05………B  

Kabely ……………………………………….17 04 11………A,B  

Zbytky tepelných izolací ……………………17 06 04……… A  

Stavební materiál – sádra ……………………17 08 02……... A  

Směsné stavební materiály ………………….17 09 04 ……...A  

 

Způsob likvidace odpadů :  

A – odvoz na skládku  

 B – třídění, oddělené skladování, recyklace  

 C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů  

Tento objekt nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez nutnosti posouzení vlivu na chráněné území- Natura 2000 

 

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

V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího 

řízení nebo stanoviska EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace neřeší. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Stavba nevyvozuje žádná dostatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění, vyhláškou 

20/2012 Sb v platném znění,vyhlášky 502/2006 Sb a vyhlášky 20/2001 Sb tak, aby splňovala 

všeobecné požadavky na výstavbu.  

Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky – bude 

prokázáno protokolem o shodě, případně obdobným právním dokladem.  

Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí stanovených vyhláškou 20/2006 Sb. 

- Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat(jedy, těžké kovy apod.) – veškeré použité 

materiály s hygienickým atestem.  

- Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a životy osob a 

zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů apod.) - veškeré použité materiály s hygienickým 

atestem, topné zařízení na plyn s vysokou účinností.  

- Není zdrojem emisí nebezpečných záření  

- Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná technologie 

produkující elektromagnetické záření  
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů 

pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr.  

 

b) odvodnění staveniště 

Případná voda se bude přečerpávat a odvádět potrubím přímo do kanalizace. Zbytek bude 

odvodněn vsakováním. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně bude staveniště napojeno na místní obslužnou komunikaci msta Velké 

Bílovice. Shodně jako dopravní napojení stávající stavby občanské vybavenosti.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, ani pozemky. Pro realizaci 

ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a komunikace. Zázemí 

pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. 

Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, 

aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků.  

 

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

Bez požadavku. 

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny 

přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. 

Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti 

zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Bez požadavku nad rámec vynětí ze ZPF. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidaci 

Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny, č.17 

Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 

kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné 

odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. 

Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby: 

Papírové a lepenkové obaly………………….15 01 01…….. B  

Plastové obaly………………………………..15 01 02……...B  

Dřevěné obaly………………………………..15 01 03……...A  

Textilní obaly………………………………...15 01 09……...B  

Beton…………………………………………17 01 01……...A  

Cihly………………………………………….17 01 02……...A  

Dlaždice, obklady…………………………….17 01 03……...A  

Dřevo…………………………………………17 02 01……...A  

Asfaltové směsi s dehtem…………………….17 03 01……...C,B  

Zbytky z PE izolací…………………………..17 04 01………B  

Plech pozinkovaný, TiZn…………………….17 04 04………B  

Ocel - železo, potrubí………………………...17 04 05………B  

Kabely ……………………………………….17 04 11………A,B  

Zbytky tepelných izolací ……………………17 06 04……… A  

Stavební materiál – sádra ……………………17 08 02……... A  

Směsné stavební materiály ………………….17 09 04 ……...A  

 

Způsob likvidace odpadů :  

A – odvoz na skládku  

 B – třídění, oddělené skladování, recyklace  

 C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů  

 

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

 Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve 

vytyčené části pozemku. Vzhledem k rozsahu stavebního objektu budou zemní práce ve velkém 

rozsahu. Zemina bude muset být přivezena na staveniště. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 

hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a 

jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné 

podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se 

zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s 

půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a 

jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické 

způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 

83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny 

v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným 

bedněním. 

  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel 

používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 

náležitém technickém stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním 

prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek 

dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné 

dodržovat následující zásady:  

1) Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 

stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud 

bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové 

kapotě.  
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2) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a 

tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení 

časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je 

nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) 

provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny 

(mimo sobot a nedělí)  

3) Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 

hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy 

pro dočištění  

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění.  

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 

do původního stavu.  

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,  

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

  

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební  

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 

zdroje.  

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků 

olejů či PHM do terénu.  

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy,  
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povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.  

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

 

 Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce 

odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní 

využití odpadů v souladu s §11. 

Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 

Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 

osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na 

skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 

výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb.  

 

 Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v 

příslušných ochranných pásmech.  

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 

bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 

stavebního řešení projektové dokumentace.  

Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být 

zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení 

montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
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vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 

splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.  

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., 

zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona 

číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož 

předpisů souvisejících.  

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 

262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu a 

stavba samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na obytné stavby 

268/2009, 269/2009 a na bytové stavby ČSN 734301. 

Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu (kadeřnictví) dle vyhlášek 398/2009 a ČSN 734130/2010. Pro tyto osoby je 

zajištěn jak pohyb i bezbariérový přístup.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Bez požadavku. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provedení stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště. 

Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, 

aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. Přesné podmínky 

zajišťující výstavbu budou stanoveny územním rozhodnutím.  

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 

hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby 

negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 

hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí 

danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.  
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 

Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. 

Název a adresa odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně 

jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena 

písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. 

Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.  

 

Postup výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště  

2. Výkopy  

3. Základy  

4. Hrubá stavba– nosné konsktrukce 

5. Hrubá stavba- ostatní konstrukce 

6. Instalace a rozvody  

7. Dokončovací práce – kompletace  

8. Sadové úpravy, oplocení  

9. Likvidace zařízení staveniště  

10. Dokončovací práce – revize  

11. Kolaudace  

 

Rozhodující termíny výstavby: 

Zahájení stavby: 04/2017 

Ukončení stavby: 11/2020 
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D.1.1.1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Projektová dokumentace je zpracována za účelem vybudování novostavby sportovně 

relaxačního centra. Stavba vznikne na klidném okraji města Velké Bílovice na ulici Podivínská.  

Zastavěná plocha:     2 246,6 m
2
 

Obestavěný prostor:     21 092,265 m
3
 

Užitná plocha:      2 946,69 m
2
 

Celková plocha pozemku:    15 060 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:    2 

Počet podzemních podlaží:    1 

Počet funkčních jednotek:    5 sportovišť a 4 relaxační místnosti 

Procento zastavění:     16,25% 

Počet parkovacích míst pro zaměstnance:  17 

Počet parkovacích míst pro zákazníky: 36(+2 pro autobusy, 15 pro jízdní 

kola, 4 pro motocykly) 

Počet parkovacích míst pro osoby s omezenou  

Schopností pohybu a orientace:   4 

 

D1.1.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba, částečně podsklepená s dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na dva celky. První celek není podsklepen a má 

pouze jedno nadzemní podlaží, které tvoří víceúčelovou sportovní halu s příslušenstvím, šatnami 

a sklady se sportovním nářadím. Tato část je řešena pouze ve studii. Druhá (hlavní) část obsahuje 

jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V tomto celku se objevuje posilovna, squashové kurty, 

snack-bar, masáže a sauny. 

Objekt je zastřešen jak plochou obrácenou střechou, tak i šikmou tříplášťovou střechou.  

Fasáda je opatřena obkladem z titanzinku barvy světle šedé, soklová část objektu je 

pokryta cementotřískovou deskou Cetris barvy oranžové. Šikmá střecha je pokryta střešní 

krytinou z titanzinku.  

Terénní úpravy budou spočítat ve vytvoření zpevněných ploch- parkovacích stání, 

chodníky, zahrada. V okolí objektu proběhnou sadové úpravy. Budou vysázeny okrasné dřeviny.  



Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle vyhlášek 398/2009 a ČSN 734130/2010. Pro tyto osoby jsou navrženy 

zvláštní WC a pro pohyb mezi jednotlivými podlažími je zřízen bezbariérový výtah. 

 

D.1.1.3. Dispoziční řešení 

Objekt je rozdělen na dva celky. V první části se nachází víceúčelová sportovní hala se 

skladem na sportovní nářadí, šatnou se sprchami s WC, ošetřovnou a s místností pro správce. 

Hlavní vchod je ze zádveří na severovýchodní straně. V druhé hlavní části se nachází jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Hlavní vstup se nachází na severozápadní části objektu. Do 

objektu se vchází přes zádveří a recepci na hlavní železobetonové schodiště. Přes hlavní 

schodiště se dostává do dalších podlaží. V podzemním podlaží jsou obě místnosti s masážemi a 

se saunami a veškeré místnosti s jejich zařízení. Jako například sklad čistého a špinavého prádla, 

šatny, sprchy a WC pro zaměstnance i pro zákazníky. Dále je v podzemním podlaží kotelna a 

strojovna VZT. V prvním nadzemním podlaží je snack-bar se skaldem, šatnou pro zaměstnance a 

s WC pro zákazníky. Ze snack-baru je volný vstup na venkovní terasu. Dále jsou v 1.NP 

kanceláře, recepce a hlavně tři squashové kurty s hygienickým zařízením (WC, Sprchy, šatny). 

Dominantou druhého nadzemního podlaží je posilovna. I ta má šatny, sprchy a WC pro 

zákazníky. Dále v tomto patře se nachází sklad nářadí a zasedací místnost pro různé sportovní 

semináře.   

Z terasy, nacházející se v prvním nadzemním podlaží, je přístupný vstup na uměle 

vytvořený park, nacházející se jihovýchodní straně pozemku. Park je vhodným místem pro 

relaxaci a odpočinek. Obsahuje lavičky, dřevnaté stromy a keře, pískoviště pro děti. Hlavní 

dominantou parku je však vodní fontána ve středu parku. 

 

D.1.1.4. Bezbariérové řešení stavby 

Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle vyhlášek 398/2009 a ČSN 734130/2010. Pro tyto osoby jsou navrženy 

zvláštní WC a pro pohyb mezi jednotlivými podlažími je zřízen bezbariérový výtah. 

 

 

 

 



D.1.1.5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba, částečně podsklepená s dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na dva celky. První celek není podsklepen a má 

pouze jedno nadzemní podlaží, které tvoří víceúčelovou sportovní halu s příslušenstvím, šatnami 

a sklady se sportovním nářadím. Tato část je řešena pouze ve studii. Druhá (hlavní) část obsahuje 

jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V tomto celku se objevuje posilovna, squashové kurty, 

snack-bar, masáže a sauny. 

Objekt je zastřešen jak plochou obrácenou střechou, tak i šikmou tříplášťovou střechou. 

Na severovýchodní straně pozemku je navrženo parkoviště s 36 parkovacími místo pro 

zákazníky, 4 parkovacími místy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 17 míst 

pro zaměstnance, 15 míst pro jízdní kola a 4 parkovací místa pro motocykly. 

 

Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení geologického posudku parcely. 

Výkop posledních 100 mm pro základové pásy bude proveden ručně, těsně před započetím 

betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro 

domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly 

vodu do zeminy pod objektem. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 

Základové konstrukce: 

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 

250 KPa (jíl písčitý) a minimální nezamrznou hloubkou 0,8m. Pevnost zeminy a hloubku 

základové spáry je nutné ověřit autorizovaným geologem před betonáží základových pasů a tuto 

skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Způsob založení je nutné přehodnotit v případě, kdy základová spára nedosahuje 

předpokládané únosnosti nebo při minimální nezamrzlé hloubce vyšší jak 0,8m a nebo při 

vyskytnutí spodní vody v základové spáře. 



Stavba je založena na monolitických železobetonových základových pásech. Při betonáži 

základových konstrukcí nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Hloubka založení musí být 

v každém případě větší, nežli je minimální nezámrzná hloubka. Betonáž základových pásů nesmí 

být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry 

autorizovaným geologem. 

 

Hutněné násypy: 

Pro zhutněné násypy bude použít původní zeminu (jíl písčitý). Násypy budou hutněny po 

vrstvách tl. cca 0,25m na 95% P.S. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Konstrukčně je stavba navržena jako zděná stěnová konstrukce podélně nosného systému, 

kde nosné stěny v nadzemním podlaží budou provedeny z keramických bloků systému 

SUPERTHERM HELUZ. V podzemním podlaží budou vnější i vnitřní nosné zdivo 

z betonových tvárnic ztraceného bednění Best. V obou případech bude obvodová nosná stěna 

bude mít tloušťku 500mm, vnitřní nosné zdivo 250mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce budou monolitické železobetonové křížem vyztužené desky. Tloušťka 

desky bude 230mm. Ocel bude použita B500 a beton bude C20/25. 

 

Schodiště: 

Hlavní vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové. Schodiště bude tříramenné, 

levotočivé, dvakrát lomené. Schodiště z přízemí do patra bude stejné. Podesty vetknuté do stěn. 

Počet stupňů je 28, výška jednoho stupně je 160mm a jeho šířka je 320mm.  

V objektu bude ještě další dvě venkovní schodiště. To první je před vchodem do objektu. 

Jedná se o betonové monolitické schodiště, s pěti stupni. Pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace je pro vchod do objektu navržena bezbariérová rampa se sklonem 1:16. 

Druhé venkovní schodiště je požární, ocelové a má 28 stupňů s rozměry 165x300mm. 

 

 

 



Střecha: 

V tomto objektu jsou dva typy střech. Nad hlavní částí je plochá jednoplášťová střecha 

tzv. obrácená, se dvěma vnitřními vpusti. Spád je zajištěn pomocí spádové vrstva z betonové 

mazaniny. Tepelná vrstva je z XPS v jedné vrstvě tloušťky 200mm. Horní vrstva střechy je 

tvořena kačírkem. Na této střeše jsou navrhnuty dva střešní světlíky 1500x5000mm.  

Druhá střecha se nachází nad squashovými kurty. Jedná se o tříplášťovou šikmou střechu. 

Nosná část je sbíjený příhradový střešní vazník. Sklon střechy je 10%. Pro odvětrání vzduchové 

mezery jsou navrženy přiváděcí a odváděcí větrací otvory. Horní vrstva je pokryta střešní 

krytinou z titanzinku. Horní i dolní střešní plášť vyhovuje tepelným požadavkům.    

Druhá střecha se nachází nad squashovými kurty. Jedná se o tříplášťovou šikmou střechu. Nosná 

část je sbíjený příhradový střešní vazník. Sklon střechy je 10%. Pro odvětrání vzduchové mezery 

jsou navrženy přiváděcí a odváděcí větrací otvory. 

 

Výtah: 

V objektu bude výtah, který je umístěn u hlavního schodiště. Jedná se o lanový trakční 

výtah bez strojovny. Výtah bude mít nosnost do 630 kg. Plocha kabinky je 100x1400mm. Bude 

maximálně pro 8 osob.  

 

Dělící konstrukce: 

Příčky v tomto objektu jsou zděné z keramických tvárnic SUPERTHERM HELUZ 14 

Broušená. Tloušťka této příčky bude 150mm. Tato dělící konstrukce bude zděna na lepidlo 

HELUZ. Pod příčkami je navrhnuto jen zpevnění stropní konstrukce pomocí výztuže.  

 

Rozvody: 

Veškeré rozvody a instalace budou vedeny v předstěnami. Předstěny budou 

z protipožárních sádrokartonových desek přivrtanými na kovových profilech. Na všech vnitřních 

konstrukcích bude vnitřní hydroizolační povlaková omítka. Fasáda nebude zateplena. Bude 

panely z titanzinku.   

 

Překlady: 

Pro naddveřní překlady jsou použity překlady HELUZ 23,8 s tepelnou izolací EPS tl. 

120mm.  Nad okny budou použity žaluzové a roletové překlady Heluz 490 s tepelnou izolací 



EPS. Nad vnitřní nosnou zdí jsou použity také překlady HELUZ 23,8, ale bez tepelné izolace. 

Nad otvorem v příčce se budou pokládat Překlady HELUZ ploché. Detail jejich provedení a 

konstrukční řešení (umístění tepelné izolace, délka uložení, atd.) nutno řešit dle technických 

podkladů a postupů výrobce. 

 

Podhledy: 

V celém objektu bude pouze jeden typ podhledů. A to podhled je ze sádrokartonových 

kazet Casaprano 600x600mm. Nosná konstrukce je kovová- hlavní a příčný profil T, obvodový 

profil L. Je zavěšen pomocí dvojité pérové svorky a drátu s hákem. Pouze nad squashovými 

kurty bude podhled se sádrokartonových desek Rigips s pevností v tlaku 10MPa. 

 

Izolace tepelné: 

Tepelná izolace v podlahách bude použita Isover EPS 150S v tloušťkách 120, 140 a 

100mm. U některých podlah bude využito podlahové vytápění pomocí systémové desky pro 

podlahové vytápění s PS fólií. Součinitel tepelné vodivosti této tepelné izolace bude 

0,04W/m*K.  

Obvodový plášť nebude zateplen. U vnějšího zdiva bude pouze zateplen sokl, kde bude 

použita izolace Isover EPS Sokl se součinitelem tepelné vodivosti 0,0041 W/m*K. Dále bude 

zatepleno zdivo v kontaktu se zeminou a to pomocí Isover EPS Perimeter se součinitelem 

tepelné vodivosti 0,0040 W/m*K. Tepelná izolace bude použita i u obvodové stěnové konstrukce 

u pultové střechy. Zde bude použit Isover EPS 100 s lambdou 0,041 W/m*K. 

U ploché střechy bude použita tepelná izolace speciální na obrácené ploché střechy a to 

XPS Styrodur 5000CS se se součinitelem tepelné vodivosti 0,0039 W/m*K. Atika bude 

opláštěná tepelnou izolací z obou stran pomocí Isover EPS 150S. U tříplášťové šikmé střechy 

budou použity dva druhy tepelných izolací. V horním plášti bude použita izolace Isover EPS 

150S v tloušťce 60mm. V dolním plášti bude izolace ze skelné vlny ve dvou vrstvách, 

v tloušťkách 150 a 80mm.  

 

Izolace proti vodě a vlhkosti: 

Hydroizolace jsou součástí skladby jednotlivých podlah. V podlahách nad terénem jsou 

asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou polyesterovou rohoží a 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. K podkladní desce 



jsou přitaveny pomocí penetrace živičným nátěrem. U ostatních podlah se jedná o hydroizolaci 

HYDROBIT V60 S. 

Dále je izolace proti vodě a vlhkosti u obvodových stěn přilehlé k zemině. Tam jsou také 

asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Stejná hydroizolace je použita i u ploché střechy. U šikmé střechy je použit Bitumetový 

pás modifikovaný termoplastickou kaučukovou SBS směsí, nosná vložka polyesterové rouno. 

Parozábrany: 

V podlahách je použita polyethylenová separační PE fólie tloušťky 0,1mm a s faktorem 

difuzního odporu 330 000. U šikmé střechy je použita difuzně otevřená třívrstvá fólie lehkého 

typu. 

 

Izolace akustické: 

Akustická izolace jsou v podlahách v 1NP a 2.NP. Přesněji izolace z kamenných vláken 

Isover N. Tloušťka této izolace je 40mm.  

 

Podlaha: 

Nášlapná vrstva podlah bude dvojího typu. A to z keramické dlažby a z marmolea. 

Konstrukce podlahy bude těžká plovoucí podlaha. Roznášecí vrstva všech podlah bude 

z betonové mazaniny C16/20. Veškeré skladby podlah jsou v samostatné části této projektové 

dokumentace. 

 

Konstrukce klempířské: 

Veškeré klempířské výroby jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7mm s výjimkou 

venkovních parapetů, které jsou z hliníku tloušťky 1,5mm. Mezi tyto konstrukce patří veškerý 

okapový systém, do kterého zařazujeme odpadovou troubu, podokapní žlab, žlabový hák, zděře, 

žlabový kotlík, kolena. Ke klempířským výrobkům řadíme i oplechování atiky a ukončení 

střechy. Podrobnější informace o těchto konstrukcích jsou vypsány ve výpisu klempířských 

výrobků. 

Konstrukce truhlářské: 

Mezi tyto konstrukce řadíme vnitřní parapety z vlhkuodolné dřevotřísky s délkou 750- 

3000mm. Podrobnější informace o těchto konstrukcích jsou vypsány ve výpisu truhlářských 

výrobků. 



 

Výplně otvorů: 

Veškerá okna, navržena na posuzovaný objekt jsou hliníková, jednoduchá s tří 

komorovým profilem. Okna jsou od firmy MACEK s jednotlivým typem Cotizo 70. Jako sklo je 

použito průhledné, ploché izolační dvojsklo s bezpečnostním zasklením. Kování je také od firmy 

MACEK a to přesněji celoobvodové kování Stac. U těchto hliníkových oken je navrhnuta 

antikorozní klika. Všechny navrhnuté okna jsou barvy metalická RAL 9006B. 

Venkovní dveře jsou také hliníková od firmy MACEK s profilem Cortizo Millenium 

plus. Venkovní dveře mají kovovou zárubeň, speciální vícebodový dveřní zámek i bezpečnostní 

kliku. Jako sklo je použito izolační dvojsklo s ornamentem delta matná. U těchto dveří je použito 

celoobvodové kování MACO MULTI MATIC. Barva venkovních dveří je stříbrná. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné. Barva, které je v odstínu matného ořechu. Podrobnější 

informace o oknech a dveří jsou vypsány ve výpisu dveří a ve výpise oken. 

V tomto objektu je navržena v části objektu také prosklená fasáda. Ta je od firmy Jansen. Má 

dvojsklo v hliníkových profilech se zvukovou neprůzvučností 40dB. Podrobnější informace ve 

výpisu prosklených konstrukcí. 

 

Omítky: 

Vnitřní omítky jsou Jádrové minerální vápenocementové omítky Manu 4 a Hydroizolační 

povlakové omítky. Jádrová omítka je paropropustná, zrnitost má 4mm a faktor difuzního odporu 

má 25. Hydroizolační omítka má pevnost v tahu 3MPa a faktor difuzního odporu má 1250. 

 

Malby a nátěry 

 Dodavatel předloží stavebníkovi a projektantovi vzorky barev maleb k projednání. Po 

zvolení vzorků se provede v prostorech malování stěn. Veškeré prvky z pozinkovaného plechu 

budou opatřeny akrylátovým nátěrem tmavě šedé barvy. 

 

Prosklené výrobky: 

V objektu je navržena ze dvou stran prosklená fasáda. Další prosklená stěna je u 

squashového kurtu. Specifikace výrobků jsou uvedeny v této projektové dokumentaci, ve výpisu 

prosklených prvků. 

 



Vytápění objektu: 

 Vytápění bude řešeno pomocí teplovodních deskových otopných těles. Zdrojem tepla 

budou tři tepelná čerpadla voda/vzduch. Tyto čerpadla budou umístěny před objektem v zemi. 

Další příslušenství jako akumulační nádrže, zásobovací ohřívač TV, kombinovaný 

rozdělovač/sběrač RS kombi, tlaková expanzní nádoba bude v suterénu, v kotelně. 

 

Oplocení: 

Pozemek je ze všech stran oplocen.  

 

Zpevněné plochy: 

Na parcele je navrženo parkoviště jak pro zaměstnanci tak i pro zákazníky. Návrh počtu 

parkovacích míst je součástí této projektové dokumentace. Další zpevněnou částí je venkovní 

terasa, která patří ke snack-baru. Zpevněné plochy musí být dále pod bezbariérovou rampou a 

pod venkovními schodišti. Odvodnění ploch je řešeno spárováním terénu.  

 

D.1.1.6. Stavební fyzika 

D.1.1.6.1. Šíření tepla konstrukcí a obálkou 

a) Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce a teplotní faktor  

Konstrukce 
Výpočtová hodnota 

fRsi 

Požadovaná hodnota 

fRsi,N 
Posudek 

P1 0,947 0,933 Vyhovuje 

P2 0,937 0,933 Vyhovuje 

P3 0,936 0,862 Vyhovuje 

P4 0,915 0,862 Vyhovuje 

P5 0,918 0,933 Vyhovuje 

S1 0,985 0,840 Vyhovuje 

S2 0,925 0,933 Vyhovuje 

S3 0,962 0,840 Vyhovuje 

S9 0,960 0,840 Vyhovuje 

S10 0,959 0,797 Vyhovuje 

 

 



b) Součinitel prostupu tepla U 

Konstrukce 
Výpočtová hodnota 

U [°C] 

Požadovaná hodnota 

UN [°C] 
Posudek 

P1 0,21 0,45 Vyhovuje 

P2 0,26 0,45 Vyhovuje 

P3 0,26 0,45 Vyhovuje 

P4 0,35 0,45 Vyhovuje 

P5 0,34 0,45 Vyhovuje 

S1 0,195 0,3 Vyhovuje 

S2 0,31 0,45 Vyhovuje 

S3 0,156 0,3 Vyhovuje 

S9 0,163 0,24 Vyhovuje 

S10 0,166 0,24 Vyhovuje 

Okno 1,1 1,5 Vyhovuje 

Prosklená fasáda 1,1 1,5 Vyhovuje 

Dveře 1,3 1,7 Vyhovuje 

 

c) Pokles dotykové teploty 

Konstrukce 
Výpočtová hodnota 

Δθ10 [°C] 

Požadovaná hodnota 

Δθ10,N [°C] 
Posudek 

P1 6,14 6,9 Vyhovuje 

P2 6,15 6,9 Vyhovuje 

P4 6,31 6,9 Vyhovuje 

P5 4,80 6,9 Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.1.6.2. Šíření vlhkosti konstrukcí 

Konstrukce 

Vypočtené 

množství 

zkondenzované 

vodní páry 

Mc,a [kg/m
2
*K] 

Roční 

množství 

vypařitelné 

vodní páry 

Mev 

[kg/m
2
*K] 

Přípustné 

množství 

vypařitelné 

vodní páry za 

rok Mc,N 

[kg/m
2
*K] 

Posudek 

Mc≤ Mc,N 

Posudek 

Mc≤ Mev 

P1 0,0104 0,0170 0,420 Vyhovuje Vyhovuje 

P2 0,0102 0,0172 0,420 Vyhovuje Vyhovuje 

P3 0,0022 0,0125 0,420 Vyhovuje Vyhovuje 

P4 0,0070 0,0205 0,300 Vyhovuje Vyhovuje 

P5 0,0105 0,0179 0,300 Vyhovuje Vyhovuje 

S1 Požadavek je splněn 

S2 Požadavek je splněn 

S3 0,1062 0,1978 0,240 Vyhovuje Vyhovuje 

S9 0,0080 0,0154 0,100 Vyhovuje Vyhovuje 

S10 0,0092 0,0176 0,078 Vyhovuje Vyhovuje 

 

D.1.1.6.3. Výpočet potřeb energie v objektu 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden v programu Ztráty. Průměrný součinitel prostupu 

tepla je 1 W/m
2
*K. Celý objekt je teda zařazen do klasifikační třídy C- vyhovující budova. 

Protokoly o výpočtu a energetický štítek obálky budovy jsou v příloze D. 

 

D.1.1.6.4. TECHNICKÉ ÚDAJE BUDOVY Z HLEDIKA AKUSTIKY A VIBRACÍ 

Posuzovaná konstrukce 

Hodnota udaná 

výrobcem 

Rw[dB] 

korekce R`w[dB] 
Požadavek 

Rw[dB] 
posouzení 

Obvodová stěna Heluz 

Supertherm STI 490 
53 5 48 47 Vyhovuje 

Obvodová stěna Heluz 52 5 47 47 Vyhovuje 



Supertherm STI 400 

Vnitřní nosná stěna Heluz 

Supertherm Family  250 
45 5 40 30 Vyhovuje 

Příčka Heluz Supertherm 14 46 5 41 30 Vyhovuje 

Prosklená fasáda 44 4 40 30 Vyhovuje 

Obvodové stěna 

z betonových tvárnic 

ztraceného bednění tl. 

500mm 

56 5 51 47 Vyhovuje 

Vnitřní nosná stěna 

z betonových tvárnic 

ztraceného bednění tl. 

250mm 

53 5 48 30 Vyhovuje 

Sádrokartonová deska 

Glasroc H 
57 5 53 30 Vyhovuje 

Stropní konstrukce + ak. 

Izolace Isover N 
53 3 52 52 Vyhovuje 

 

konstrukce 
Hodnota udaná 

výrobcem L`n,w[dB] 
L`n,w,N[dB] 

Posouzení 

Stropní konstrukce + 

ak. Izolace Isover N 
55 63 Vyhovuje 

 

D.1.1.7. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 U návrhu objektu bylo hleděno k bezpečnosti osob při budoucím užívání stavby. 

Vhodným konstrukčním řešením bylo eliminováno riziko úrazu při užívání stavby. Stavba byla 

projektována dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost 

stavby bude prokázána zkolaudováním stavby.  

 

 

 



D.1.1.8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Použité materiály a provedení stavby splňují obecnou certifikaci výrobků a práce ve 

stavebnictví. 

 

D.1.1.9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provedení 

a jakost navržených konstrukcí 

V rámci navrhovaného objektu se jedná o zcela tradiční technologické postupy bez 

zvláštních požadavků na provádění.  

 

D.1.1.10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Tato dokumentace bude vypracována v potřebném rozsahu dle zaměření stavební 

připravenosti pro jednotlivé prvky na místě stavby. 

 

D.1.1.11. Stanovení kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány na rámec povinných- stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Nejsou zde požadované žádné speciální zkoušky. Pouze budou probíhat kontroly výztuží 

před zabetonováním. Veškeré kontroly budou značeny do stavebního deníku. 

 

D.1.1.12. Výpis použitých norem a předpisů 

Tato projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými všeobecnými předpisy, 

technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů. Předpisy a normy jsou 

zohledněny v aktuálním znění platném v době zpracování této projektové dokumentace. 

 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební  

zákon)  

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,  

kterou se mění Vyhláška č. 137/1998 Sb.  



- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a  

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 - Zákon č. 17/ 1992 Sb zákon o životním prostředí 

- Zákon č. 479/2008 Sb o péči a zdraví lidu 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

ČSN 73 0532- akustické požadavky 

ČSN 73 0540- Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3: Návrhové hodnoty 

ČSN 73 0540-4: Výpočtové metody 

ČSN EN 1996-1-1- zděné konstrukce 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební části  

ČSN 73 0532 Akustika  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost  

stavebních konstrukcí  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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1) Zákony 

Zákon č. 185/ 2001 sb.: Zákon o odpadech 

Zákon č. 183/2006 sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 406/ 2000 sb.: Zákon o hospodaření energií 

Zákon č. 133/1985 sb.: Zákon o požární ochraně 

 

2) Vyhlášky 

Vyhláška č. 268/2009 sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

ČÁST DRUHÁ: TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 

§ 5 

 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 

(1) Stavby musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. 

Řešení rozptylových ploch musí umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl 

osob do okolí stavby. 

(2) Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně 

neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými 

hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných 

opatření^7). 

§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro 

veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování 

odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií 

musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody 

pro hašení musí být přístupná a trvale označená. 

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 

pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno 

realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek 

(dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové 

vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich 

nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 



vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich 

odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí 

se jednotnou kanalizací. 

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do 

stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl 

znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. 

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou 

stanoveny normovými hodnotami. 

§ 7 

Oplocení pozemku 

 

(1) Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit 

charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové 

pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. 

(2) Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního 

provozu a zvířat. 

(3) V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat 

průběh povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez 

pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků. 

ČÁST TŘETÍ: POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 

§ 8 

Základní požadavky 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost
8)

, 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
9)

, 

d) ochrana proti hluku
10)

, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana
11)

. 

(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení 

běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 

(3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že 

stavba splní požadavky podle odstavce 1. 



§ 11 

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s 

vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu 

okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. 

(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené 

osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s 

normovými hodnotami. 

(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a 

musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání 

pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství 

vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 

3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního 

prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí 

překročit hodnotu 1 500 ppm. 

 (9) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami 

a musí být odvětrány. 

§ 14 

Ochrana proti hluku a vibracím 

(1) Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s 

pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

(2) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí 

přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé 

stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním 

prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru 

staveb
9)

, 
10)

. 

(3) Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, příček a 

stropů mezi místnostmi je dána normovými hodnotami. Požadovaná kročejová 

neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami je dána normovými hodnotami. 

(4) Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v 

budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl 

omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 

chráněného vnitřního prostoru stavby. 

 



§ 15 

Bezpečnost při provádění a užívání staveb 

(1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

musí umožňovatpřepravupředmětůrozměrů1950×1950×800 mm; u staveb, ve kterých je 

zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 

1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby 

pro rodinnou rekreaci. 

§ 16 

Úspora energie a tepelná ochrana 

(1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, 

větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost 

je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí 

výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při 

návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. 

(2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny 

tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou 

ochranu splňující 

a) tepelnou pohodu uživatelů, 

b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, 

c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, 

d) nízkou energetickou náročnost budov. 

(3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými 

hodnotami. 

ČÁST ČTVRTÁ: POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB 

§ 18 

Zakládání staveb 

(1) Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným 

geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, 

nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb. 

(2) Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových 

podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu 

podzemních vod. 



(3) Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly podle potřeby chráněny před 

agresivními vodami a látkami, které je poškozují. 

(6) Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od 

základů, se musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě. 

§ 19 

Stěny a příčky 

(1) Vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění a 

stěnové konstrukce přilehlé k terénu musí spolu s jejich povrchy splňovat požadavky na 

tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu 

konstrukcemi dané normovými hodnotami 

a) nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných 

mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b) součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, 

c) lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 

d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, 

e) průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 

f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo 

budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. 

(2) Stěna nebo příčka je vyhovující z hlediska zvukové izolace, jestliže splňuje 

požadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v 

budovách danou normovými hodnotami dle charakteru užívaných místností nebo 

navrhovaného způsobu užívaných místností. 

§ 20 

Stropy 

(1) Vnější i vnitřní stropní konstrukce musí spolu s podlahami a povrchy splňovat 

požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a 

vzduchu konstrukcemi v ustáleném i neustáleném teplotním stavu, které vychází z 

normových hodnot. 

(2) Stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové izolace, 

jestliže jejich vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost splňují minimální 

požadavky dané normovými hodnotami. 

 



§ 21 

Podlahy, povrchy stěn a stropů 

(1) Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v 

ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah, a 

dále požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané 

normovými hodnotami. Souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně. 

(3) V částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí 

protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty. 

§ 22 

Schodiště a šikmé rampy 

(1) Každé podlaží, mimo vstupní přístupné přímo z upraveného terénu, a každý užitný 

půdní prostor budovy musí být přístupný alespoň jedním hlavním schodištěm. Další 

pomocná schodiště se navrhují především pro řešení únikových, popřípadě zásahových 

cest v souladu s normovými hodnotami. Místo schodišť lze navrhnout šikmé rampy, 

které na únikových cestách nesmí mít větší sklon než 1 : 8. 

(2) Nejmenší podchodná a průchodná výška schodišť je dána normovými hodnotami. 

(3) Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou 

výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. 

(4) Nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami. 

(5) Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně je dán normovými 

hodnotami. 

(6) Nejvyšší počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni je dán 

normovými hodnotami. Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, bez sklonu 

v příčném i podélném směru a její povrch musí být z materiálu odolného působení 

mechanického namáhání a vlivů daného prostředí. 

(7) Sklon schodišťových ramen v bytech a bytových domech je dán normovými 

hodnotami. 

(8) Nejmenší dovolená průchodná šířka schodišťových ramen, rozměry podest a 

mezipodest, umístění dveří v prostoru podest a další bezpečnostní požadavky jsou dány 

pro jednotlivé druhy staveb normovými hodnotami. 

§ 24 

Komíny a kouřovody 

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních 

podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do 



volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity 

stanovené jiným právním předpisem
18)

 vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k 

okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost 

spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující 

údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami. 

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin 

venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných 

případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení 

normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1. 

(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat 

normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími 

normovým hodnotám. 

(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána 

normovými hodnotami. 

§ 25 

Střechy 

(1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 

chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňovat 

vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na normové 

hodnoty zatížení. 

(4) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při 

prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami 

a) nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných 

mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b) součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, 

c) lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 

d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, 

e) průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 

f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo 

budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy. 

§ 26 

Výplně otvorů 



(1) Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane 

zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti 

a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, 

deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

(2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném 

teplotním stavu v souladu s normovými hodnotami. 

(3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s 

normovými hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech 

chráněných vnitřních prostorech stavby
10)

. 

(4) Hlavní vstupní dveře do bytů a pobytových místností musí mít světlou šířku 

nejméně 800 mm. 

§ 27 

Zábradlí 

(1) Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž 

je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou. 

Parametry zábradlí jsou dány normovými hodnotami. 

(2) Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor 

hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné plochy. 

(3) Zábradlí se nemusí zřídit, pokud 

a) by bránilo základnímu provozu, pro který je plocha určena, zejména nástupiště, 

rampy na nakládání, bazény a jeviště, 

b) volný prostor je zakryt konstrukcí odpovídající zatížení pěším provozem a splňující 

požadavky normových hodnot, 

c) hloubka volného prostoru je nejvýše 3 m a na pochůzné ploše je podél jejího volného 

okraje vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500 mm, který je 

zřetelně vymezen opatřeními podle normových hodnot. 

(4) Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla schodišť, šikmých ramp a 

vodorovných ploch je dána normovými hodnotami. 

 (6) Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí 

opatřeno zábradelní zarážkou stanovenou normovými hodnotami. 

(7) Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno zábradelními madly, 

jejichž umístění a provedení je dáno normovými hodnotami. 

ČÁST PÁTÁ: POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

§ 32 



Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 

(1) Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod 

pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody. 

(2) Vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být 

uložena do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí. 

(3) Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí 

znečištěné vody z vnitřního vodovodu. 

(4) Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr; musí být přístupný a 

jeho umístění musí být viditelně a trvale označeno. Na odběrných místech vnitřního 

rozvodu vody lze osadit podružné vodoměry na studenou a teplou vodu. 

(5) Je-li vodovod pro veřejnou potřebu řešen zvlášť pro pitnou a užitkovou vodu, musí 

být takto řešen i vnitřní vodovod. 

(6) Potrubí studené vody musí být tepelně izolováno. Rozvodné a cirkulační potrubí 

teplé vody musí být tepelně izolováno. Potrubí podléhající korozi musí být proti ní 

chráněno. 

§ 33 

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 

(1) Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná. 

Vnitřní oddílná kanalizace musí být na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu 

připojena jednotnou kanalizační přípojkou. 

(2) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí 

chránit proti zamrznutí. 

(3) Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní 

vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. 

(4) Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích 

průduchů, instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm 

nad úroveň střešního pláště. Nad pochůzné střechy a terasy musí být větrací potrubí 

vnitřní kanalizace umístěno v souladu s normovými hodnotami tak, aby nedošlo k 

obtěžování a ohrožování okolí. 

(5) V místnostech a v prostorech s mokrým čistěním podlah, se zásobníky vody a se 

zařizovacími předměty, které nejsou napojeny na vnitřní kanalizaci, musí být osazena 

podlahová vpusť. Pokud to druh provozu vyžaduje, vpusť se opatří lapačem nečistot. 

(6) V záplavovém území
20)

 a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému 

vzdutí v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí 

nebezpečí zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při 



přívalovém dešti, musí být vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, 

nebo uzávěrem. 

§ 34 

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí 

elektronických komunikací 

(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými 

hodnotami požadavky na: 

a) bezpečnost osob, zvířat a majetku, 

b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu 

prostředí, 

c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch, 

d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických 

zařízení a strojů, 

e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru, 

f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu 

silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací, 

g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou 

elektromagnetickou kompatibilitou
21)

 a odolností, aby tato zařízení v 

elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala 

nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. 

§ 35 

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení 

(1) Pro plynovodní přípojku a odběrné plynové zařízení musí být použit jen materiál, 

který odpovídá účelu použití, druhu rozváděného média a danému provoznímu přetlaku. 

(2) Plynovodní přípojka a rozvod plynu musí být dimenzovány tak, aby byl zajištěn 

potřebný provozní přetlak pro všechny plynové spotřebiče. Odběrné plynové zařízení 

musí být navrženo a provedeno s ohledem na možná rizika tak, aby v důsledku jeho 

použití a způsobu provedení nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat. 

Způsob instalace rozvodu plynu ve stavbě je dán normovými hodnotami. 

§ 37 

Vzduchotechnická zařízení 

(1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší 

větraných prostorů, aby vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho 



provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob 

nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a 

údržbu. 

§ 38 

Vytápění 

(1) Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý 

provoz a je nutné brát zřetel na možnosti proveditelnosti alternativních zdrojů 

vytápění
24)

. V případě instalace tepelných spotřebičů na tuhá paliva musí být k dispozici 

prostor na uskladnění tuhých paliv. 

(2) Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod 

spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a 

zdraví osob nebo zvířat. 

(3) Výpočet tepelných ztrát budov je dán normovými postupy. 

ČÁST ŠESTÁ: ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB 

§ 49 

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení 

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být 

c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen 

rozměrů 18 m x 30 m a větších, 

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být 

zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu 

pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků. 

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních 

nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být 

opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní 

třetina dveří zasklívána. 

Vyhláška č. 23/2008 sb.: Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

Viz. přílohy č. 

Vyhláška č. 246/2001 sb.: Vyhláška o požární prevenci 

Viz. přílohy č. 

Vyhláška č. 398/2009 sb.: Vyhláška o techn. požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 



§ 4 

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, 

chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, 

bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou 

uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. 

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v 

hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené
6)

 nejméně v následujícím počtu 

vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 

41 až  60 stání             3 vyhrazená stání 

(6) Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické 

řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

§ 5 

Přístupy do staveb 

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a 

vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li 

tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být 

vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných 

případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické 

řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. 

přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

§ 7 

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto 

zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna 

záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v 

bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v 

případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba 

vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit 

pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného 

komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze 

též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela 

výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na 

vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc 

asistenta. 

Příloha 1 



Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a 

potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob 

používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob 

doprovázejících děti do tří let. 

Jedná se konkrétně o: 

1.1.1. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 

vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°, 

popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg alfa), nebo 

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg alfa). 

alfa je úhel sklonu ve směru chůze. 

1.1.4. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci 

úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 

vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 

1.1.6. U pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich 

výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné 

v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při 

manipulaci s věcmi na této ploše. 

2. Schodiště a vyrovnávací stupně 

2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

2.0.1. Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. 

2.0.2. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za 

sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16. 



2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

2.1.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo 

vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s 

výtahem. 

2.1.2. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v 

případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm. 

2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední 

stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé 

konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou 

shora a jeho pevné sevření. 

3. Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 

3.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen 

v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se 

rozumí především schodišťový výtah. 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

3.1.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 

1500 mm. 

3.1.2. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně 

posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 

mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým 

pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým 

postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm x 1400 mm; 

ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a 

hloubku nejméně 2300 mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm. V 

odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena 

až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být 

nejméně 800 mm. 

3.1.3. Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v 

kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí 

být v dosahu ovladačů. 

3.1.4. Volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 1500 

mm x 1500 mm. V odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny až na 

šířku nejméně 1200 mm a hloubku nejméně 1500 mm u nájezdu s otočením a na šířku 

nejméně 800 a hloubku nejméně 1200 mm u přímého nájezdu. 



3.1.5. Nosnost svislé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 

čisté nosné plochy. Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 250 kg. 

 

Příloha 2 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a 

veřejného prostranství 

1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 

1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

1.0.1. Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně 

ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny. 

1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 

bezpečnostních odstupů. 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak 

musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb 

zdvihacími plošinami. 

1.1.2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a 

příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 

(2,5 %). 

1.1.3. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200 m, 

musí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v 

jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 

1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 

vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 

mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání 

mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku 

pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 

7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 

komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z 

příslušné stavby nebo výtahu. 

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný 

sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

 

Příloha 3 



Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení 

v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení 

bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon 

práce 

1. Vstupy do budov 

1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými 

dveřmi. 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při 

otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 

2000 mm. 

1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0 %). 

1.1.3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 

1.1.4. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou 

dveří automaticky ovládaných. 

1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 

mm. 

1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 

odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

3. Dveře 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. 

3.1.2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým 

parametrům sportovních vozíků. 

3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou 

dveří automaticky ovládaných. 



3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

4. Okna 

4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

4.1.1. V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

4.1.2. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do 

výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 

5. Hygienická zařízení a šatny 

5.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

5.1.1. Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení 

opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru 

nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

Záchod 

5.1.2. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 

mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 

mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a 

hloubku nejméně 2150 mm. 

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 

koš. 

5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 

900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný 

zvenku. 

 

Vyhláška č. 62/2013 sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 381/2001 sb.: Katalog odpadů 

3) Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 362/2005 sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

§ 3 



(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 

popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 

nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 

zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 

pádu, například zábranou
6)

 umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 

hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m, 

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 

korunou vyzdívané zdi. 

(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 

přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 

musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Nařízení vlády č. 591/2006 sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

§ 2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem
3)

 a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu
4)

 a dalším 



požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 

staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

"plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 

uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci
5)

. 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 

je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 

se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

§ 3 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů
6)

 dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 

pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
7)

 a které zahrnují vytýčení tras 

technické infrastruktury
8)

 (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 

dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické 

práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 

funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 



technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 

práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 

předpisu
10)

, 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 

8. práce při údržbě stavby
11)

 a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 

montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 

zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

§ 4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu
3)

, a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 

nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto 

prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního 

předpisu
13)

. 

§ 7 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby, 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 



podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích. 

§ 8 

(1) Koordinátor během realizace stavby 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 

v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 

úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi
14)

, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka
7)

, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu
7)

. 

(2) Koordinátor během realizace stavby 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků, 



c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 

jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

4) Normy 

ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0527: Akustika- projektování v oboru prostorové akustiky 

Viz. přílohy č. 

ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov 

Viz. přílohy č. 

ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty 

Viz. přílohy č. 

ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení 

ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou 

ČSN 73 1901: Navrhování střech: Základní ustanovení 

3.2 plochá střecha střecha se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5°  

3.3 šikmá střecha střecha se sklonem vnějšího povrchu 5° < α ≤ 45° 

5.2 Mechanická odolnost a stabilita  

5.2.2 Střecha a její jednotlivé vrstvy a části se navrhují tak, aby odolávaly zatížení od vlastní 

tíhy, popř. hmotnosti nadložních vrstev, zatížení od konstrukcí a zařízení na střeše, zatížení 

sněhem a jeho pohybem, zatížení vodou a ledem, zatížení od tlaku i sání větru, zatížení od 

teploty i zatížení provozem a údržbou. 

5.2.5 Žádné ze zatížení nesmí vést ke ztrátě funkce, poškození, snížení trvanlivosti nebo 

spolehlivosti střechy, její jednotlivé vrstvy nebo části. 

5.4.3 Odvodnění střech 

5.4.3.3 Doporučuje se zvážit použití odvodňovacího systému i u říms, atik, teras, balkónů, 

lodžií, markýz a jiných ležatých ploch stavby, kde hrozí riziko, že stékající voda bude působit 

škodlivě na navazující nižší části objektu nebo provoz v objektu a kolem objektu.  

5.4.3.4 V případě, že je střecha odvodněna na terén, musí být odvodnění střechy spolehlivě 

napojeno na navazující terénní úpravy a systém odvedení vody od objektu navržen tak, aby 

nebyly vodou poškozeny související konstrukce (podzemní části objektu, oblast soklu, fasáda 

apod.). 

5.6 Bezpečnost při užívání 



5.6.10 Průlezné otvory sloužící pro kontrolu a údržbu větraných vzduchových vrstev a prostor 

mezi plášti střechy musejí mít světlý rozměr alespoň 0,6 m × 0,6 m. 

5.6.11 Střechy s provozem musí být osobám přístupné z výškové úrovně střechy alespoň 

průchozím otvorem o šířce větší než 600 mm a výšce větší než 1 800 mm. 

8.19 Tvar, sklon, odvodnění střech 

8.19.2 Nad pojistnou hydroizolační vrstvou se pro odtok vody zřizuje drenážní vrstva. 

8.19.3 Odpadní potrubí vedená ve vnějším prostředí nebo vnitřními nevytápěnými prostorami 

je třeba navrhnout tak, aby nedocházelo k jejich zamrzání. 

8.19.7 Všechny druhy žlabů musí mít takový podélný sklon, aby byl zajištěn plynulý odtok vody 

a docházelo k co nejmenšímu hromadění nečistot. Při volbě sklonu je nutné zohlednit materiál 

povrchu žlabu, vzdálenost odpadních potrubí či chrličů a riziko zanesení. POZNÁMKA Nejmenší 

dovolený podélný sklon všech typů žlabů a úžlabí pro odvodnění střech je 0,5 %. 

Příloha C: Zásady řešení detailů plochých střech a konstrukcí navazujících na střechu 

C.1 Střešní vtok 

C.1.7 Odpadní potrubí vedené větranými vzduchovými vrstvami několikaplášťových střech se 

tepelně izoluje; doporučuje se přesah tepelné izolace minimálně 0,5 m do prostoru podstřeší. 

C.1.9 Odvodňovací prvky střešních teras a střešních zahrad musí být přístupné pro kontrolu i 

čištění. 

C.2 Atika ploché střechy a stěna 

C.2.1 Obvykle se na atikách do výšky 500 mm hydroizolace ukončuje na průniku koruny atiky a 

hotového povrchu fasády. 

C.2.3 Je-li atika výšky větší než 500 mm pokryta hydroizolační vrstvou, musí být předepsán 

způsob připevnění a stabilizace hydroizolační vrstvy. 

ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 4130: Schodiště a rampy: Základní požadavky 

4.3. Třídění podle sklonu ramen pro překonání rozdílu výškových úrovní 

4.3.4. Běžná schodiště 25°˂ α ≤ 35° 

6.2. Protiskluzové úpravy 

6.1.3. U bezbariérově užívaných staveb nesmí být sklon schodišťového ramene větší 

než 28° 

6.6.2. Průchodná výška ramene má být násobkem 600 mm, což je šířka průchodného 

pruhu pro jednoho dospělého člověka. 



6.6.6. U bezbariérově užívaných staveb musí být průchodná šířka nejméně 1500 mm. 

6.10. Zábradlí 

6.10.2. Rameno musí mít madlo: 

a) alespoň na jedné straně u přímých a zakřivených ramen s průchodnou šířkou do 1650 

mm 

b) na obou stranách u přímých a zakřivených ramen s průchodnou šířkou větší než 1650 

mm 

c) na obou stranách ve výšce 900 mm u ramen v bezbariérově užívaných stavbách 

7.1.3. Povrch podest vnějších schodišť a vnějších šikmých ramp může mít podélný 

sklon (ve směru sestupu) nejvýše 7 %. U bezbariérově užívaných staveb může být 

podélný sklon nejvýše 2 %. Příčný sklon není přípustný. 

7.5.2 dveře s křídly otevíratelnými mimo podestu mají mít vzdálenost vnitřní hrany 

zárubně od hrany změny výškové úrovně nejméně 350 mm. 

7.5.7. Podesta předloženého schodiště před vstupem do bezbariérově užívaných staveb 

musí mít rozměry nejméně 1500 mm x 1500 mm, před dveřmi s ven otevíratelnými 

křídly nejméně 1500 mm x 2000 mm. 

ČSN 73 4108: Hygienická zařízení a šatny 

Šatny  

Šatna je samostatná místnost. Počet míst v šatně (skříněk, věšáků) musí odpovídat 

celkovému počtu uživatelů s 10% rezervou. 

Věšákové šatny bez obsluhy  

Vybavují se věšákovými háčky, tyčemi s háčky nebo věšáky, které musí být:  

- Pro dospělé ve výšce 1600 – 1800mm od podlahy  

- Pro předškolní děti a děti navštěvující 1. stupeň, základní školy podle jejich výšky 

1250 – 1500mm od podlahy  

- Pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku ve výšce 1000 – 1200mm od 

podlahy 

Na jednu osobu má připadat nejméně 0,30m2 půdorysné plochy šatny. 

Skříňkové šatny  

Vybavují se jednoduchými nebo zdvojenými uzamykatelnými skřínkami a lavicemi. Na 

jednu osobu má připadat nejméně 0,50 m2 půdorysné plochy šatny.  



Skřínky na šaty a obuv musí být z hladkého vlhku vzdorujícího materiálu a musí být 

dobře větratelné.  

Minimální rozměr skříňky pro 1 osobu je 300 x 500 mm (š x h). Minimální hloubka 

předlavičky skřínky je 300 mm, minimální hloubka samostatné lavice je 400 mm.  

Ve stavbách občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností musí být 

nejméně 5% skříněk řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové užívání se 

zajištěním minimální manipulační plochy o průměru 1500 mm. Odkládání oděvů ve 

skřínkách musí být umožněno do výšky 1000 – 1200 mm od podlahy. 

Umývárny  

Umývárny musí být odděleny pro muže a ženy. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace se umývárny navrhují v 

souladu s požadavky na bezbariérové užívání stanovené právním předpisem. Umyvadlo 

musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, musí umožnit 

podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm nad podlahou. 

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.  

Velikost umýváren, jejich uspořádání a vybavení zařizovacími předměty se určuje podle 

počtu osob v rozsahu tělesné očisty. 

Umývárny pro částečnou očistu  

Vybavují se umyvadly, umývacími žlaby, popř. umývacími fontánami a vaničkami na 

mytí nohou. Umyvadla mohou být osazena samostatně nebo vedle sebe v řadách. Pokud 

je umyvadlo umístěno v nice, musí být šířka niky nejméně 900 mm.  

Výška horní hrany umyvadla od podlahy musí být:  

- 800 mm – 850 mm pro dospělé  

- 400 mm – 430 mm pro děti do tří let  

- 500 mm pro předškolní děti  

- 600 mm – 750 mm pro děti školního věku  

- 800 mm pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku  

Ve stavbách občanského vybavení, kde se předpokládá užívání rodinami s dětmi, má 

být osazeno nejméně jedno umyvadlo s výškou horní hrany 500 mm od podlahy. 

Vaničky na mytí nohou musí mít horní hranu ve výšce 300 mm – 400 mm od podlahy. 

Osová vzdálenost vaniček je nejméně 900 mm. 

Hromadné sprchy  

Sprchové místo musí mít nejmenší půdorysné rozměry 1000 mm x 1000 mm. 



Záchody 

Navrhují se oddělené pro muže a ženy. Na pracovišti do pěti zaměstnanců celkem lze 

pro zaměstnance zřizovat jeden společný záchod. Ve stavbách občanského vybavení, ve 

kterých je záchod určen pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová 

kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna v oddělení pro muže řešena v souladu s 

požadavky na bezbariérové užívání. 

Záchodové kabiny  

Šířka záchodové kabiny a šířka dveří je minimálně:  

- 900mm pro uživatele bez svrchního oděvu, světlá šířka dveří 700 mm  

- 1100 mm pro uživatele se svrchním oděvem nebo se zavazadly, světlá šířka 

dveří 800 mm 

Bezbariérová záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 

2150 mm. Světlá šířka dveří musí být neméně 800 mm. 

 

Bezbariérové záchodové kabiny  

Mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny, mezi čelem 

záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 



 

ČSN 73 4201: Komíny a kouřovody 

6.7.1.5. Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí 

komínu ve výšce nejméně 1000 mm. 

ČSN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

 



 

ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací 

ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí 

 

 

 

 

 

 



 

Závěr: 

Účel této diplomové práce byl navrhnout a usadit do okolí města Velké Bílovice 

sportovní centrum. Veškerá výkresová dokumentace slouží k provádění stavby. Dům splňuje 

předepsané podmínky na požární bezpečnost, tepelnou techniku, statické a konstrukční 

podmínky. V této diplomové práci jsem se řídil platnými normami, vyhláškami a předpisy. 

Jednoznačně velkým kritériem při návrhu byla také ekonomická stránka. Dle mého názoru 

jsem požadovaný úkol splnil, stavba je vhodná pro užívání osob nejen ve městě Velké 

Bílovice, ale také v jejím okolí.  
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DET- detail 
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