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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) Stavební zákon 

č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, 

EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo částečně 

podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat 

část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné 

návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: 

situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou 

i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí 

děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek 

s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny 

části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou 

opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž 

obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 

 

 



 

 

ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci sportovní haly ve 

městě Bystřice nad Pernštejnem. Objekt je situován v oblasti s výskytem několika dalších 

sportovišť. 

 Stavba je částečně podsklepena s jedním nadzemním podlažím. V prvním nadzemním 

podlaží je umístěna velká a malá tělocvična, posilovna a dvě masážní místnosti. Dále jsou zde 

šatny pro hosty, zázemí pro zaměstnance, nářaďovna, technická místnost a kancelář pro 

ředitele sportovní haly. V podzemním podlaží se nachází bar s kulečníkovou hernou a dráhy 

pro bowling a kuželky. V suterénu je dále navržen sklad, technická místnost a toalety 

oddělené pro muže, ženy a invalidy. 

 Konstrukční systém haly je kombinovaný. Hala je založena na základových pasech a 

základových patkách. Obvodové i vnitřní zdivo je ze systému Porotherm. Sloupy jsou 

železobetonové. Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Stropy 

jsou navrženy z přepjatých dutinových panelů Spiroll. Střecha je navržena plochá ve dvou 

úrovních. Střecha nad halou je nesena příhradovými dřevěnými vazníky. Střechu nad 

zázemím nesou přepjaté dutinové panely Spiroll. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Sportovní hala, posilovna, Porotherm, kontaktní zateplovací systém, kombinovaný 

konstrukční systém, dřevěný příhradový vazník, předpjaté dutinové panely Spiroll, plochá 

střecha, plastové okno, bowling 

 

ABSTRACT  

The aim of the diploma thesis is to elaborate the project documentation of the sports 

hall in the town of Bystřice nad Pernštejnem. The object is situated in an area with several 

other sports grounds. The building is partially basement with one overground floor. 

On the first floor there is a large and small gym, a fitness room and two massage 

rooms. There are also changing rooms for guests, staffing facilities, utility room, technical 

room and office for the managers of the sports hall. The underground floor features a bar with 

a billiard room and bowling. In the basement is also designed a warehouse, a technical room 

and separate toilets for men, women and invalids. 

The construction system of the hall is combined. The hall is based on foundation 

girders and baseplaces. The perimeter and interior masonry is from the Porotherm system. 

Pillars are reinforced concrete. The perimeter masonry is complemented by a contact thermal 

insulation system. The ceilings are designed from Spiroll cavity panels. The roof is designed 

flat on two levels. The roof above the hall is carried by timber truss girder. The roof above the 

background carries Spiroll cavity panels. 

 

 

KEYWORDS  

Sports hall, gym, Porotherm, contact thermal insulation system, combined construction 

system, timber truss girder, Spiroll cavity panels, flat roof, plastic window, bowling 
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1 ÚVOD 

 

 Úkolem diplomové práce je vytvořit návrh a stavební řešení objektu sportovní haly dle 

platných norem a vyhlášek. Budova je navržena jako částečně podsklepená s jedním 

nadzemním podlažím. Stavba je umístěna v Bystřici nad Pernštejnem, jedná se o pozemek 

parc. č. 948/2, katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958]. Objekt je osazen v mírně 

svažitém terénu s přístupem ze dvou stran. Hala má několik možných využití. Velká 

tělocvična má kapacitu až 70 osob a tvoří hlavní část 1NP. Dále se zde nachází menší 

tělocvična, posilovna a v suterénu pak bar s kulečníkovými stoly a dráhou pro bowling a 

kuželky. Hlavní vstup je situován na jižní straně objektu. Objekt se nachází vedle kulturního 

domu a nebude tak díky své výšce nepříjemně vyčnívat z okolní zástavby. 

 Sportovní hala je samostatně stojící stavba s kombinovaným konstrukčním systém. 

Část, ve které se nachází zázemí, posilovna a malá tělocvična, je zastřešena nepochozí 

plochou střechou, jejíž nosnou část tvoří předpjaté dutinové panely. Velká tělocvična je pak 

zastřešena jednoplášťovou plochou střechou z dřevěných příhradových nosníků. Půdorys je 

nepravidelný, jedná se o dva obdélníky zasazené jeden do druhého. Objekt je navržen ze 

zdícího systému Porotherm, který je doplněn kontaktním zateplovacím systémem. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

a) Název stavby:   Víceúčelová sportovní hala Bystřice nad Pernštejnem 

b) Místo stavby:   parc. č. 948/2 

    katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Stavební úřad:    Bystřice nad Pernštejnem 

Kraj:     Vysočina 

Charakter stavby:   Novostavba  

Stupeň dokumentace:   Stavební povolení  

Projektant:   Bc. Tomáš Padrtka  

    Rozsochy 122  

    592 57  

Dodavatel stavby:   Bude vybrán na základě výběrového řízení  

Stavebník:    Město Bystřice nad Pernštejnem 

    Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Město Bystřice nad Pernštejnem 

    Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 
Projektant:    Bc. Tomáš Padrtka     

Rozsochy 122 

    592 57 

  

A.2 Seznam vstupních podkladů  

  

 Projektová dokumentace sportovní haly 

 Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí 

 

   



 

 

 

A.3 Údaje o území  

 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území  

 Projektová dokumentace řeší výstavbu sportovní haly na pozemku parc. č. 948/2. 

Pozemek (plocha 7 657 m
2
) se nachází v Bystřici nad Pernštejnem, katastrální území Bystřice 

nad Pernštejnem [616958], v zastavěné lokalitě s koncentrací sportovních zařízení. V 

současné době je parcela bez využití, je porostlá trávou a křovinami, nenacházejí se na ní 

žádné stavební objekty. Parcela sousedí ze severní strany s několika bytovými domy a ze 

západní strany s kulturním domem.  Inženýrské sítě jsou vedeny ulicí Dr. Veselého, která 

prochází východně od objektu. Na jižní straně se nachází prostorné veřejné parkoviště pro 

místní koupaliště, které budou využívat také návštěvníci sportovní haly. K hale bude 

příjezdová cesta pro zásobování napojena na ulici Dr. Veselého na východě, a ze západní 

strany bude objekt napojen na ulici Kulturní pro obsluhu nářaďovny. 

 

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

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

 Dotčené pozemky se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, zvláště 

chráněném území či v záplavovém území. 

  

c) údaje o odtokových poměrech  

 Dešťová voda bude zpracována na pozemku objektu. Voda ze střechy bude zadržena 

v retenční nádrži a dále využita jako užitková voda v objektu. Retenční nádrž je navržena 

s přepadem do vsakovacího zařízení situovaném na území objektu. 

 

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

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

 Řešená stavba se nachází v zastavěné oblasti s koncentrací sportovišť. Splňuje územní 

rozhodnutí předepsané regulativy pro danou zástavbu, stavba je tedy v souladu s územním 

plánem města. 

  

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

rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 



 

 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací  

 Umístěná stavba a její konstrukční řešení je v souladu s platným územním plánem 

města. Řešená stavba tedy splňuje územní rozhodnutí předepsané regulativy pro danou 

zástavbu.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 Dokumentace novostavby sportovní haly je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Nevyskytují se zde žádné výjimky ani úlevová řešení. 

  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 Žádné další související nebo podmiňující investice nejsou známy.  

  



 

 

 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

ŘEŠENÁ PARCELA: 

parc. č.  948/2 

 Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 7 657 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Zeleň 

Druh pozemku Ostatní plocha 

  SOUSEDNÍ PARCELY: 

parc. č. 941 

 Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 2 080 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Ostatní komunikace 

Druh pozemku Ostatní plocha 

  parc. č.  942  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 4 026 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Ostatní komunikace 

Druh pozemku Ostatní plocha 

parc. č.  943  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 498 m2 

Vlastnické právo 

SJM Boháč Jiří a Boháčová Blanka, Dr. Veselého 442, 59301 Bystřice 

nad Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

parc. č. 944 

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 416 m2 

Vlastnické právo 

SJM Boháč Jiří a Boháčová Blanka, Dr. Veselého 442, 59301 Bystřice 

nad Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zahrada 

  

parc. č.  948/1  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 784 m2 

Vlastnické právo 

Havelka Alois, Luční 641, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

Hrušková Jana, Luční 641, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

SJM Maršálek Zdeněk Ing. a Maršálková Marta, Luční 641, 59301 

Bystřice nad Pernštejnem 

Novotný Tomáš, Luční 641, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

Špačková Kateřina, Luční 641, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zahrada 

  

parc. č.  948/3  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 219 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem 

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zahrada 

  

parc. č.  946  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 23 m2 

Vlastnické právo 

SJM Maršálek Zdeněk Ing. a Maršálková Marta, Luční 641, 59301 

Bystřice nad Pernštejnem  

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

 

parc. č.  947  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 24 m2 

Vlastnické právo Hrušková Jana, Luční 641, 59301 Bystřice nad Pernštejnem   

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
 



 

 

parc. č.  1960  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 2 421 m2 

Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava   

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití  

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

 

parc. č. 1962  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 2 421 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem   

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Ostatní komunikace 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

parc. č.  1958/2  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 20 048 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem   

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Sportoviště a rekreační plocha 

Druh pozemku Ostatní plocha 

 

parc. č.  1958/4  

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958] 

Výměra 784 m2 

Vlastnické právo 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad 

Pernštejnem   

Ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Způsob využití Sportoviště a rekreační plocha 

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

  



 

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novou stavbu sportovní haly.  

 

b) účel užívání stavby  

Stavba bude sloužit k rekreaci a sportovnímu vyžití. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

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

Stavba není památkově chráněná. Stavba je bez požadavků na ochranu. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Návrh novostavby sportovní haly dodržuje technické požadavky na stavby dle platných 

vyhlášek a technických norem. Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb jsou dodrženy. 

 

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

právních předpisů  

Požadavky dotčených orgánů týkající se stavby byly zapracovány do projektové dokumentace 

po jejich získání.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nevyskytují se zde žádné výjimky ani úlevová řešení.  

  



 

 

 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.)  

 

Plocha řešeného území - plocha pozemku:  7 657 m
2
 

Zastavěná plocha:     2 610 m
2
 

Obestavěný prostor stavby:     24 580,9 m
3  

Užitná plocha stavby: Podlahová plocha:  3 377,5 m
2

  

Počet uživatelů:      max. 160 + 8 zaměstnanců  

Počet podlaží:      2 

Počet parkovacích míst:    pro osobní auta:  5 

       pro invalidy:  2 

 

Vedle objektu se nachází dostatečně prostorné veřejné parkoviště. 

 

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.)  

 

 Dokumentace neřeší. 



 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

Předpokládané zahájení stavby: 05/2018  

Předpokládané ukončení stavby: 12/2020 

Provede se odstranění původní zeleně na pozemku, dále proběhne vytyčení a zaměření stavby. 

V následující etapě se provedou výkopové práce, po jejich dokončení betonáž základových 

konstrukcí. Dále následuje vrchní hrubá stavba s dodržením technologických postupů a 

přestávek, poté zastřešení objektu. Provede se osazení výplní otvorů, dále vnitřní práce a 

práce dokončovací. V závěru se uskuteční drobné terénní úpravy a provedou se vnější 

komunikace.  

 

k) orientační náklady stavby  

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO).  

802 – Haly občanské stavby  

802.2 – Haly pro tělovýchovu  

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 5501 Kč/m3 (průměr)  

Předpokládané náklady dle THU: 120,1 mil. Kč  

 

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

SO 01    Sportovní hala  

SO 02   Parkoviště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 1. 2018      Vypracoval: Tomáš Padrtka 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  

 

Sportovní hala bude umístěna v Bystřici nad Pernštejnem v ulici Dr. Veselého., 

katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958]. Objekt je situován v západní části 

města. V této oblasti se nachází i další sportovní zařízení. Již se zde nachází fotbalové hřiště, 

tenisové kurty a to včetně kryté vytápěné haly s kobercovým povrchem, venkovní koupaliště, 

zimní stadion a atletický areál. 

Stavba by neměla žádným negativním způsobem zasahovat do okolní zástavby. 

Navržená výšková hladina zástavby navazuje na stávající okolní zástavbu, respektuje pohledy 

na stávající dominanty ve městě. Jedná se o lokalitu na okraji sídliště a zástavby rodinných 

domů. Ulice Dr. Veselého ústí v severní části místního Masarykova náměstí. Dostupnost 

k této hale je tedy ideální. Areál je situován v blízkosti řeky na kraji města. Nachází se zde 

také vhodně dimenzované parkoviště a není tedy důvod stavět nové. 

Řešená lokalita bude napojena na stávající řady inženýrských sítí, stávající trasu 

sdělovacího kabelu na jižním okraji lokality. Území není momentálně nijak využívané, 

nachází se zde pouze pěšina přirozeně vytvořená jako zkratka pro obyvatele místního sídliště. 

Nová hala řeší i tuto cestu, v projektu je ovšem povrch cesty opatřen betonovou dlažbou. 

Nevyskytují se zde plochy zvláště chráněných území. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

 

 Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní založení stavby.  

Dle aktuálních map radonového indexu se staveniště nachází v území se středním 

radonovým indexem. Pro řešenou lokalitu nebyl zpracován radonový průzkum.  

V dané oblasti se vyskytují dle map a průzkumů z blízkých pozemků především hlíny 

s příměsí písků a štěrku třídy F3. Základové poměry lze označit jako jednoduché. Rdt = 200 

kPa. 

  



 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 

Pozemkem prochází přívodní a zpětné horkovodní potrubí zajišťující vytápění 

sousedního objektu. Objekt je navržen v dostatečné vzdálenosti od stávajících sítí. Žádné další 

inženýrské sítě ani jiná zařízení, která by měla být chráněna bezpečnostními pásmy, 

pozemkem nevedou. Objekt nespadá do žádného bezpečnostního ani ochranného pásma. 

 

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

  

V řešeném území nejsou evidovány žádné lokality sesuvů, poddolovaná území ani 

záplavová území. 

 

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

poměry v území  

  

Stavba sportovní haly nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, také nijak 

neohrozí okolí stavby. Stavba dále nijak nezmění odtokové poměry v dané lokalitě. Dešťová 

voda ze střechy bude svedena a vsakována na pozemku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 

Výstavba objektu nevyžaduje žádné asanace ani demolice. Na pozemku se nachází pouze několik 

málo vzrostlých dřevin. V prostoru staveniště nejsou žádné požadavky na kácení těchto dřevin. 

 

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

plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

 

 Pozemky nespadají do ZPF (zemědělského půdního fondu). Na pozemku se ovšem 

nachází ornice, která bude před začátkem výstavby stržena a to v mocnosti 350 mm. 

 

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

technickou infrastrukturu)  

 

Stavba bude napojena na inženýrské sítě procházející kolem daného pozemku. Bude 

zhotovena přípojka pitné vody, nízkého napětí, splaškové kanalizace, sdělovacího kabelu a 

horkovodního potrubí, které bude zajišťovat vytápění celého objektu. 

Bude zhotoveno parkoviště pro dvě invalidní stání a pět klasických stání. Pozemek sousedí 

s veřejným parkovištěm dostatečně prostorným pro přilehlá sportoviště, včetně navrhované 

sportovní haly. Hlavní příjezdová komunikace je ulice Dr. Veselého. Vedlejší příjezdovou 

cestou bude ulice Kulturní.   



 

 

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

  

Stavební práce započnou v červnu roku 2018 a budou ukončeny v prosinci roku 2020 

(časový harmonogram není podrobněji řešen – není předmětem DP). 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Stavba byla navržena za účelem rekreace a sportovního vyžití. V objektu je navržena 

velké tělocvična s kapacitou až 70 osob, která by mohla být využívána i místní základní 

školou a gymnáziem v hodinách tělocviku. Dále je zde malá tělocvična s kapacitou 20 osob, 

posilovna pro 15 osob a dvě masérny. V suterénu je pak bar s kulečníkovými stoly a 

bowlingovou dráhou s kapacitou až 50 osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 

Sportovní hala bude umístěna v Bystřici nad Pernštejnem v ulici Dr. Veselého., 

katastrální území Bystřice nad Pernštejnem [616958]. V této oblasti se nachází i další 

sportovní zařízení. V blízkém okolí se zde nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty, venkovní 

koupaliště, zimní stadion a atletický areál. Stavba by neměla žádným negativním způsobem 

zasahovat do okolní zástavby. Navržená výšková hladina zástavby navazuje na stávající 

okolní zástavbu (kulturní dům), respektuje pohledy na stávající dominanty ve městě. Jedná se 

o lokalitu na okraji sídliště a zástavby rodinných domů. 

  

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

 

Sportovní hala je samostatně stojící stavba s kombinovaným konstrukčním systém. 

Půdorys je nepravidelný, jedná se o dva obdélníky zasazené jeden do druhého. Jedná se o 

částečně podsklepený objekt s plochou střechou. Střecha je navržena ve dvou úrovních. 

Střecha nad zázemím je ukončena přibližně 4 m nad terénem a je navržena jako nepochozí 

s atikou. Střecha nad tělocvičnou je nesena příhradovými dřevěnými vazníky a ukončena ve 

výšce 11 m nad úrovní terénu. 

Stropy jsou navrženy z předpjatých panelových dílců Spiroll v tlouštce 320 mm, kvůli 

velkému rozpětí nosných konstrukcí. Objekt je založen na základových pasech i 

železobetonových patkách pro sloupy, nesoucí střechu nad velkou tělocvičnou a částečně i 



 

 

strop nad 1S. Objekt bude vyzděn ze systému Porotherm a doplněn kontaktním zateplovacím 

systémem.  

Fasáda bude zatažena silikonovou omítkou v odstínech světle hnědé a béžové barvy. 

Sokl bude natažen marmolitem.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   

 Hlavní vstup do objektu je navržen do 1NP. Ve vestibulu bude umístěna recepce, která 

tvoří hlavní křižovatku cest všech návštěvníku. Západně vede chodba, která je hlavním 

spojujícím prvkem objektu. Z této chodby lze vstoupit do jednotlivých šaten, přes které je 

vstup do velké tělocvičny. Šatny tak oddělují čistý provoz od venkovního. V západním křídle 

je dále umístěna malá tělocvična a masérny. Do těchto prostor mají návštěvníci přístup také 

pouze přes šatny. Na konci chodby je pak dílna s nářaďovnou, která je přístupná i z exteriéru. 

Z vestibulu je umožněn přístup na vnitřní balkónek ve velké tělocvičně sloužící k diváckým 

účelům. 

 Východní část objektu pak tvoří převážně posilovna s vlastními oddělenými šatnami. 

Na vestibul navazuje schodiště spojující 1NP a 1S. Dále je zde situován i výtah, který 

zajišťuje bezbariérovost celé stavby. 

 Přímo na schodiště navazuje krátká chodba ústící v baru s kulečníkovými stoly. Hlavní 

část suterénu tvoří bowlingová a kuželková dráha. Z baru dále vede ještě jedna chodba, ze 

které jsou vstupy na záchody a končí vedlejším vstupem pro návštěvníky ústícím na volném 

prostranství parkoviště. V suterénu je dále umístěn sklad pro bar a technická místnost. Obě 

tyto místnosti jsou přístupné z exteriéru. 

 Stavba je navržena z kombinovaného konstrukčního systému. Obvodové zdivo je 

navrženo ze systému Porotherm, který tvoří jak nosné obvodové zdivo, tak výplňové, které je 

navrženo mezi železobetonovými sloupy. Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy 

na pozemku. Přebytečná pak bude odvezena na skládku, kterou určí Městský úřad Bystřice 

n.P.. Betonářské práce budou prováděny z betonu vyrobeného na stavbě nebo dováženého. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. 

 V celém průběhu stavby bude zajišťováno dodržování všech bezpečnostních předpisů, 

platných vyhlášek a nařízení včetně vyhlášek města. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Celý objekt má bezbariérový přístup. Uvnitř objektu je umístěn výtah, který je 

dostatečně prostorný pro invalidy. V obou patrech pak nechybí záchody pro invalidy. Stavba 



 

 

je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 Bezpečnost při užívání bude zajištěna provozovatelem stavby. Stavba bude provedena 

tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům (podrobněji vyhláška č. 591/2006 Sb. a č. 

362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

B 2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení  

 Stavba je navržena jako částečně podsklepený jednopodlažní objekt. Nosný systém 

objektu je navržen jako kombinovaný.  

Obvodové nosné zdivo je navrženo Porotherm 30 AKU SYM, které je doplněno 

kontaktním zateplovacím systémem. Sloupy o průřezech 300x500 mm nesou konstrukci 

střechy nad velkou tělocvičnou a část stropu nad 1S. Sloupy jsou uloženy na 

železobetonových patkách. Zbytek objektu má zděný nosný systém založený na základových 

pasech z prostého betonu. Stropy jsou navrženy z dutinových předpjatých panelů Spiroll. 

Střechu nad tělocvičnou přenáší příhradové dřevěné vazníky. Střechu nad zázemím, 

malou halou a posilovnou nesou přepjaté dutinové panely. V objektu je navrženo ocelové a 

železobetonové schodiště. Dále je navržena výtahová šachta. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Základy  

Objekt je založen částečně na základových pasech z prostého betonu a částečně na 

železobetonových patkách s podkladním prostým betonem. Založení je provedeno do 

nezámrzné hloubky a to minimálně 950 mm pod úroveň terénu. Základy doplňuje podkladní 

betonová deska vyztužená kari sítí, která je uložena na pasech.  

 

Svislé konstrukce 

Konstrukční systém je kombinovaný. Obvodové nosné zdivo je navrženo 

z keramických broušených bloků Porotherm 30 AKU SYM a bude zděno na tenkovrstvou 

maltu. Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Nosnou částí jsou 

také železobetonové sloupy, které budou vyplněny zdivem Porotherm 30 AKU SYM, které je 

opět doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Nosné jádro výtahové šachty bude také 

z keramických broušených bloků Porotherm 30 30 AKU SYM. 

 



 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou navrženy z přepjatých dutinových panelů Spiroll o tloušťce 320 mm. 

Největší rozpětí nosných konstrukcí je až 11,5 m. Stropní konstrukce budou mít ve většině 

místností snížený kazetový podhled pro vedení instalací a vzduchotechniky. 

 

Schodiště a výtahy 

Hlavní schodiště v objektu je železobetonové vetknuté do obvodové konstrukce a 

železobetonového průvlaku. Schodiště je založeno na základovém pasu. Další schodiště je 

ocelové a je uchyceno v železobetonové konstrukci balkonku a stropu nad 1S. Pro 

bezbariérovost objektu je navržen jeden výtah.  

 

Střešní konstrukce 

Střecha nad zázemím je navržena jako plochá, jednoplášťová, nepochozí s horní 

povrchovou úpravou z asfaltových pásů. Nosnou část této střechy tvoří předpjaté dutinové 

panely Spiroll. Spád střechy je zajištěn pomocí spádových klínů z EPS. Odtok ze střechy je 

zajištěn pomocí střešních vtoků dovnitř dispozice. Střecha je doplněna bezpečnostními prvky 

proti pádu. Střecha je dále doplněna atikou. Parozábranu tvoří asfaltové pásy.  

Střecha nad velkou tělocvičnou je plochá jednoplášťová s nosnou vrstvou z dřevěných 

příhradových vazníků. Hydroizolaci tvoří folie PVC s polyesterovou tkaninou o síle 1,5 mm. 

Spád střechy je zajištěn spádem příhradových vazníků. Otok ze střechy je na severní stranu do 

podokapních žlabů. Střecha je doplněna bezpečnostními prvky proti pádu. Parozábranu tvoří 

asfaltové pásy.  

 

Zateplovací systém 

Spodní stavba bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tloušťce 180 mm. Bude 

doplněna nopovou folií a geotextilií. Extrudovaný polystyren bude vyveden 300 mm nad 

úroveň podlahy v 1NP a zatažen marmolitem. Horní stavba je zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem s expandovaným polystyrenem se zlepšenými akustickými 

vlastnostmi v tloušťce 200 mm. Fasáda je provedena tenkovrstvou silikonovou omítkou. Na 

zateplení střechy je také použit expandovaný polystyren a na střeše s příhradovým vazníkem 

jsou navrženy PUR desky o tloušťce 180 mm.  Podlahy na zemině jsou zatepleny 

expandovaným polystyrenem o tloušťce 100 mm. 

 

Hydroizolace 



 

 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou 

vrstvách. Pásy budou vytaženy 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. Hydroizolaci střechy 

tvoří také asfaltové pásy a nad velkou tělocvičnou je navržena PVC folie s polyesterovou 

rohoží.  

 

Příčky a dělící konstrukce 

Příčky jsou navrženy ze systému Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. Dále je 

zde několik příček z Porotherm 19 AKU Profi. Stěny instalačních šachet a instalačních stěn 

budou zhotoveny z dvouplášťové sádrokartonové konstrukce. 

 

Podlahy a obklady 

Podlaha v tělocvičně je zhotovena z vinylové nášlapné vrstvy a dřevěného roštu, který 

zajišťuje pružnost podlahy. V malé tělocvičně a posilovně je navržena pryžová podlaha 

lepená na roznášecí vrstvu. V technických místnostech je navržena epoxidová stěrka. Podlahu 

ve zbylých místnostech pak tvoří keramická dlažba. V suterénu je navržena segmentová dráha 

doplněná kobercem. Roznášecí vrstvu podlah tvoří betonová mazanina. Podlahy jsou 

doplněny EPS s kročejovým útlumem pro zlepšení akustických vlastností. 

Obklady v umývárnách a záchodech jsou keramické. 

 

Okna a dveře 

 Okna jsou navržena s izolačním trojsklem a plastovým šestikomorovým rámem. Jsou 

předsazena pro zlepšení tepelných vlastností objektu. Dveře budou plastové a budou osazeny na 

vnější hraně zdiva, lícující se zateplovacím systémem. Hlavní vchodové dveře jsou prosklené. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

 Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanovených v §9 vyhlášky 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Základy jsou navrženy v nezámrzné 

hloubce. Odolnost a stabilita je dána navrženým konstrukčním a materiálovým řešením. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení  
 

 V technické místnosti je navržen protiproudý výměník pro přenos tepelného média. 

Dále je zde navržen rozdělovač a dva zásobníky pro teplou vodu. Je zde také navržena 

jednotka vzduchotechniky (vzduchotechnika není předmětem DP). 



 

 

 

b) výčet technických a technologických zařízení  

 Objekt je opatřen nuceným větráním, protiproudým výměníkem, zásobníky teplé vody 

a rozdělovačem (není předmětem DP). 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Viz samostatná příloha: D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

 Objekt je navržen dle současných požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Výpočty viz. samostatná příloha Stavební fyzika. 

 

b) energetická náročnost stavby  

 Kategorie B. Více viz. samostatná příloha Stavební fyzika. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Alternativní zdroje energií nejsou navrženy (není předmětem diplomové práce).  

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

prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou, 

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

 Objekt bude opatřen jednotkou pro nucené větrání. Požadavky na výměnu vzduchu 

v tělocvičně budou splněny. Zásobování pitnou vodou je zajištěno přípojkou z vodovodního 

řádu města Bystřice nad Pernštejnem. Osvětlení je zabezpečeno denním světlem okny, 

případně svítidly. Suterén bude osvětlen pouze svítidly bez přístupu denního světla. Objekt 

bude vytápěn externě z místní kotelny pro sídliště a městské objekty. Tepelné médium bude 

přivedeno přípojkou z teplovodního potrubí. Stavba je navržena v souladu s platnými 

hygienickými předpisy a souvisejícími normami. Komunální odpad bude skladován na 

určeném místě a odvezen smluvně zajištěnou firmou. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  



 

 

 Izolace spodní stavby a nucené větrání je dostatečnou ochranou před pronikáním 

radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

 Výskyt se nepředpokládá. Ochrana není řešena. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

 Výskyt se nepředpokládá. Ochrana není řešena. 

 

d) ochrana před hlukem  

 V objektu jsou dodrženy požadavky normy ČSN 730532:2010 na ochranu 

před hlukem. Objekt neprodukuje hluk. Objekt je v dostatečné vzdálenosti od nejbližších 

zdrojů hluku.  

 

e) protipovodňová opatření  

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti. Opatření nejsou řešena.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 Budou zhotoveny nové přípojky napojené na místní inženýrské sítě. Stávající síť 

vodovodního řádu, splaškové kanalizace, elektriky (nízké napětí) a sdělovacího kabelu je 

vedena v ulici Dr. Veselého na východní straně pozemku. Stávající síť přívodního i zpětného 

teplovodního potrubí je vedena ulicí Kulturní na západní straně pozemku. Polohy přípojek 

jsou zakresleny v koordinační situaci. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

 Napojení objektu na místní komunikace je na východě do ulice Dr. Veselého. Vedlejší 

příjezdová cesta je napojena na východní straně do ulice Kulturní. U objektu je navrženo 

parkoviště pro 2 invalidní stání a 5 klasických. Pozemek sousedí s veřejným parkovištěm, 

které budou využívat i návštěvníci sportovní haly. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Bude zhotoven sjezd na parkoviště z místní komunikace Dr. Veselého.  



 

 

 

c) doprava v klidu  

 Na řešeném pozemku jsou navržena 2 stání pro invalidy a 5 stání klasických. Na 

parkovišti je dále dostatečný prostor pro zásobování baru v 1S. Parcela přímo sousedí 

s veřejným parkovištěm, které budou moci využívat i návštěvníci sportovní haly. 

 

d) pěší a cyklistické stezky  

Pěší a cyklistické stezky nebudou stavbou dotčeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

 Kvůli přístupu do 1S z exteriéru bude na východní straně zcela sražen svah a bude zde 

vybudované parkoviště s příjezdovou cestou. Zbytek pozemku bude po terénních úpravách téměř 

kopírovat původní terén objektu.  

 

b) použité vegetační prvky  

 Není řešeno. 

 

c) biotechnická opatření  

 Není řešeno.  

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

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

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Dešťová voda bude 

zachycena na pozemku. Svody ze střechy budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do 

vsakovacího zařízení, které je umístěno na řešené parcele. Na pozemku bude vyhrazen prostor 

na komunální odpad, který bude tříděn do příslušných odpadních nádob a pravidelně odvážen 

sjednanou odbornou firmou. 

 

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

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

 Na okolní krajinu nebude mít stavba sportovní haly zásadní vliv. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  



 

 

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy Natura 

2000. 

 

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

 Neřeší se.  

 

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

jiných právních předpisů  

 Nevyskytují se.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

 Při výstavbě objektu bude zamezeno pohybu nepovolaných osob v prostoru staveniště 

oplocením a zábranami s označením. Stavba je navržena a bude provedena takovým 

způsobem, aby její užívání bylo pro pohyb osob bezpečné. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

 Potřeby a spotřeby hmot budou uvedeny v technologickém předpisu a zajistí je firma 

provádějící stavbu. 

 

b) odvodnění staveniště  

 Staveniště bude vyspádováno směrem na jihovýchod k ulici Dr. Veselého. 

Komunikační plochy budou zpevněné štěrkem tak, aby co nejvíce vody zůstávalo na daném 

pozemku.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 Staveniště bude mít zajištěn přívod vody a elektrické energie v provizorní rozvodné 

skříni. Přípojka pitné vody s vodoměrem bude sloužit po celou dobu výstavby. Bude 

zhotovena provizorní příjezdová cesta pomocí zhutněného štěrku na jihovýchodní straně 

řešeného pozemku. Další provizorní příjezdová cesta bude zhotovena na západní straně 

pozemku stejným způsobem. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  



 

 

 Provoz zajišťující realizaci stavby bude probíhat na pozemku stavebníka. Automobily 

vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěny, aby neznečišťovaly místní komunikaci. Provoz na 

stavbě bude probíhat pouze mezi 7. a 21. hodinou, aby nebyl narušen noční klid v okolí 

výstavby. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby případná hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 

142/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby 

bude používat zhotovitel stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší hlučností a v 

náležitém technickém stavu.  

 

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

Celé staveniště bude oploceno a vyvěšena tabulka "Zákaz vstupu na staveniště". 

Kácení bude probíhat jen v nezbytně nutném rozsahu na ploše dotčené stavbou a bude 

konzultováno s odborem životního prostředí příslušného úřadu. Předpokládá se sejmutí ornice 

ve vrstvě tl. 350 mm. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

 Trvalý zábor je omezen na hranici předmětného pozemku. Nepředpokládá se dočasný 

zábor sousedních parcel. 

 

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

likvidaci 

Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb.: 

 170201 Dřevo 

 170204 Plastové obalové fólie 

 170901 Stavební suť 

 170504 Zemina + kamenivo 

 200101 papír a lepenka 

 Odvoz odpadů ze staveniště zajistí prováděcí firma. 

 

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

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Vzhledem k objemu zemních prací se předpokládá nutnost přesunu 

zeminy na skládku zeminy. 

 



 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba nebude mít výrazně negativní vliv na okolní přírodu a bude korespondovat s 

okolní výstavbou. Rozsáhlé ohrožení živočichů či rostlin nehrozí. Kácení vzrostlých dřevin 

nebude nutné, proběhne pouze kácení drobných křovin. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jedná se především o dodržování jednotlivých 

ustanovení Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., stejně tak návrh a provedení budovy bude 

vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

  Stavbou nejsou přímo dotčeny žádné okolní stavby 

. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vyžadovány. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 Předpokládané zahájení stavby: 06/2018  

 Předpokládané ukončení stavby: 12/2020 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 1. 2018      Vypracoval: Tomáš Padrtka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Stavba byla navržena za účelem rekreace a sportovního vyžití. V objektu je navržena 

velké tělocvična s kapacitou až 70 osob, která by mohla být využívána i místní základní 

školou a gymnáziem v hodinách tělocviku. Dále je zde malá tělocvična s kapacitou 20 osob, 

posilovna pro 15 osob a dvě masérny. V suterénu je pak bar s kulečníkovými stoly a 

bowlingovou dráhou s kapacitou až 50 osob. 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby  

 Budova je navržena částečně podsklepená s jedním nadzemním podlažím.  

 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 

Fasáda   - tenkovrstvá silikonová fasádní omítka (odstín hnědé a béžové) 

Okna, vstupní dveře  - Plastová okna a dveře 

   - Hlavní vstupní dveře prosklené, hliníkové 

Střešní krytina  - plochá střecha – asfaltové pásy, PVC folie 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 

Hlavní vstup do objektu je navržen do 1NP. Ve vestibulu bude umístěna recepce, která tvoří 

hlavní křižovatku cest všech návštěvníku. Západně vede chodba, která je hlavním spojujícím 

prvkem objektu. Z této chodby lze vstoupit do jednotlivých šaten, přes které je vstup do velké 

tělocvičny. Šatny tak oddělují čistým provoz od venkovního. V západním křídle je dále 

umístěna malá tělocvična a masérny. Do těchto prostor mají návštěvníci přístup také pouze 

přes šatny. Na konci chodby je pak dílna s nářaďovnou, která je přístupná i z exteriéru. 

Z vestibulu je umožněn přístup na vnitřní balkónek ve velké tělocvičně sloužící k diváckým 

účelům. 

 Východní část objektu pak tvoří převážně posilovna s vlastními oddělenými šatnami. 

Na vestibul navazuje schodiště spojující 1NP a 1S. Dále je zde situován i výtah, který 

zajišťuje bezbariérovost celé stavby. 



 

 

 Přímo na schodiště navazuje krátká chodba ústící v baru s kulečníkovými stoly. Hlavní 

část suterénu tvoří bowlingová a kuželková dráha. Z baru dále vede ještě jedna chodba, ze 

které jsou vstupy na záchody a končí vedlejším vstupem pro návštěvníky ústícím na volném 

prostranství parkoviště. V suterénu je dále umístěn sklad pro bar a technická místnost. Obě 

tyto místnosti jsou přístupné z exteriéru. 

 

ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 

Sportovní hala je samostatně stojící stavba s kombinovaným konstrukčním systém. 

Půdorys je nepravidelný, jedná se o dva obdélníky zasazené jeden do druhého. Jedná se o 

částečně podsklepený objekt s plochou střechou. Střecha je navržena ve dvou úrovních. 

Střecha nad zázemím je ukončena přibližně 4 m nad terénem a je navržena jako nepochozí 

s atikou. Střecha nad tělocvičnou je nesena příhradovými dřevěnými vazníky a je ukončena ve 

výšce 11 m nad úrovní terénu. 

Stropy jsou navrženy z předpjatých panelových dílců Spiroll v tlouštce 320 mm, kvůli 

velkému rozpětí nosných konstrukcí. Objekt je založen na základových pasech i 

železobetonových patkách pro sloupy, nesoucí střechu nad velkou tělocvičnou a částečně i 

strop nad 1S. Objekt bude vyzděn ze systému Porotherm a doplněn kontaktním zateplovacím 

systémem.  

Fasáda bude zatažena silikonovou omítkou v odstínech světle hnědé a béžové barvy. Sokl 

bude natažen marmolitem. 

 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 

Celý objekt má bezbariérový přístup. Uvnitř objektu je umístěn výtah, který je dostatečně 

prostorný pro invalidy. V obou patrech pak nechybí záchody pro invalidy. Stavba je řešena 

jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Stavba je navržena z kombinovaného konstrukčního systému. Obvodové zdivo je 

navrženo ze systému Porotherm, který tvoří jak nosné obvodové zdivo, tak výplňové, které je 

navrženo mezi železobetonovými sloupy. Vytěžená zemina bude použita pro terénní úpravy 

na pozemku. Přebytečná pak bude odvezena na skládku, kterou určí Městský úřad Bystřice 

n.P. Betonářské práce budou prováděny z betonu vyrobeného na stavbě nebo dováženého. 

Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. 



 

 

 V celém průběhu stavby bude zajišťováno dodržování všech bezpečnostních předpisů, 

platných vyhlášek a nařízení včetně vyhlášek města. 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti budovy 

 Objekt je navržen z materiálů zajišťujících dlouhodobou životnost pro daný účel 

užívání.  

Světlá výška v místnostech s podhledem je 3000 mm a splňuje podmínky vyhl. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §49. 

Výška osazení objektu do terénu: 0,000 = podlaha 1NP = 453,250 m n. m., B. p. v. 

Souřadnicový systém S-JTSK. 

 

Zemní práce 

 Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tloušťce 350 mm, pod celým 

objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude složena na deponii na přilehlé části pozemku 

a po skončení bude použita k terénním úpravám. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení 

objektu. Vykopaná zemina bude taktéž uložena na pozemku a později použita (až po 

vybetonování základů a spodní stavby).  

 Hladina podzemní vody bude pod úrovní základové spáry. Předpokládá se, že tato 

voda neovlivní plošné založení objektu. Radonové riziko bylo určeno jako střední. Před 

zahájením samotné betonáže je nutné určit polohy jednotlivých prostupů instalací, uložit 

průchodky a položit zemnící pásovinu. 

Po odhalení základové spáry novostavby nutno přivolat odborného geologa, který 

provede přesné zatřídění základových zemin z hlediska únosnosti základové spáry a prověří 

možnost využití vytěžené zeminy z hlediska zpětných zásypů. 

 Sklon krátkodobě otevřeného výkopu bude určen při provádění prací dodavatelem 

zajištěným odborným geologem. 

 

Základy 

Objekt je založen částečně na základových pasech z prostého betonu a částečně na 

železobetonových patkách s podkladním prostým betonem. Založení je provedeno do 

nezámrzné hloubky a to minimálně 950 mm pod úroveň terénu. Základy doplňuje podkladní 

betonová deska vyztužená kari sítí, která je uložena na pasech. Podkladní železobetonová 

deska pod objektem je navržena tloušťky 100 mm z betonu C20/25 s vloženou kari sítí Ø6mm 

s oky 150x150 mm oceli B500B. 



 

 

Veškeré základové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25. Patky jsou vyztuženy 

ocelí B500B 

 

Svislé konstrukce 

Konstrukční systém je kombinovaný. Obvodové zdivo bude doplněno kontaktním 

zateplovacím systémem s EPS o tloušťce 200 mm. 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických broušených bloků Porotherm 30 

AKU SYM, které bude zděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

Nosnou částí jsou také železobetonové sloupy, které budou vyplněny zdivem 

Porotherm 30 AKU SYM, které bude zděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi.  

Nosné jádro výtahové šachty bude také z keramických broušených bloků Porotherm 

30 AKU SYM a bude zděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

Vnitřní příčky jsou rovněž zděny na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

Pro dosažení výsledných tepelných odporů a pro dosažení požadovaného akustického 

útlumu je nutné při provádění stěn z tvárnic Porotherm dodržovat všechna technologická 

pravidla pro zdění uváděná výrobcem. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou navrženy z přepjatých dutinových panelů Spiroll v tlouštce 320 mm. 

Největší rozpětí nosných konstrukcí je až 11,5 m. Stropní konstrukce budou mít ve většině 

místností snížený kazetový podhled pro vedení instalací a vzduchotechniky. 

Pro dosažení výsledných kvalit systémového stropu Spiroll je nutné při provádění 

dodržovat všechna technologická pravidla uváděná výrobcem. 

Stropy budou uloženy na železobetonovém věnci po obvodu nosného zdiva. Věnec má 

výšku 230 mm. Železobetonový věnec je navržen také ve výplňovém zdivu mezi sloupy. 

Tento věnec má ztužující účinky na konstrukci, která je provedena až do výška 11 m. 

Překlady nad otvory jsou opět systémové Porotherm. Jedná se překlady KP 7, KP 

11,5, KP XL. Minimální uložení překladů je 125 mm, v některých případech i 250 mm. 

 

 

 

Schodiště a výtahy 



 

 

Hlavní schodiště v objektu je železobetonové vetknuté do obvodové konstrukce a 

železobetonového průvlaku. Schodiště je založeno na základovém pasu. Schodiště je 

dvouramenné s šířkou ramene 1200 mm.  

Další schodiště je ocelové. Je uchyceno v železobetonové konstrukci balkonu a stropu 

nad 1S. 

Všechna schodiště jsou opatřena zábradlím, které je osazeno do výšky 1,0 m. Zábradlí 

jsou ocelová (viz. Výpis zámečnických prvků). 

Pro bezbariérovost objektu je navržen jeden výtah. Šachta výtahu je založena na 

základových pasech z betonu C20/25. Dno výtahové šachty tvoří železobetonová deska na 

podkladním betonu C20/25 

Výpočty jednotlivých schodišť a jejich parametry viz. Stavební fyzika. 

 

Střešní konstrukce 

Střecha nad zázemím je navržena jako plochá, jednoplášťová, nepochozí s horní 

povrchovou úpravou z asfaltových pásů. Nosnou část této střechy tvoří předpjaté dutinové 

panely Spiroll. Spád střechy je zajištěn pomocí spádových klínů z EPS. Odtok ze střechy je 

zajištěn pomocí střešních vtoků dovnitř dispozice. Střecha je doplněna bezpečnostními prvky 

proti pádu. Střecha je dále doplněna atikou. Parozábranu tvoří asfaltové pásy.  

Střecha nad velkou tělocvičnou je plochá jednoplášťová s nosnou vrstvou z dřevěných 

příhradových vazníků. Hydroizolaci tvoří folie PVC s polyesterovou tkaninou o síle 1,5 mm. 

Spád střechy je zajištěn spádem příhradových vazníků. Otok ze střechy je na severní stranu do 

podokapních žlabů. Střecha je doplněna bezpečnostními prvky proti pádu. Parozábranu tvoří 

asfaltové pásy.  

 Skladby střech viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Plochá střecha (zázemí): 

- Plnoplošné natření monolitické stropní desky asfaltovým podkladním nátěrem 

- Bodové natavení a vzduchotěsné napojení na navazující a prostupující konstrukce 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou z hliníkové folie kašírované 

skleněnými vlákny. 

- Uložení spádových klínů EPS a jejich lepení (sklon 3%) 

- Lepení tep. izolace EPS 

- Mechanicky kotvený SBS modifikovaný asfaltový pás se sklotkaninou 

- Celoplošně natavený SBS modifikovaný asfaltový pás s PES rohoží  



 

 

 

Plochá střecha (zázemí): 

- Uložení příhradových nosníků na železobetonový průvlak 

- Vytvoření podkladu pro parozábranu z OSB desek 

- Pokládka parozábrany – Samolepící SBS mod. asfalt. pás s hliníkovou vložkou 

- Mechanické kotvení PUR desek 

- Vytvoření podkladu pro hydroizolaci pomocí OSB desek 

- Pokládka PVC folie s polyesterovou rohoží. Mechanicky kotveno ve spojích, které 

jsou následně přelepeny druhým pásem folie 

 

Zateplovací systém 

Spodní stavba bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tloušťce 180 mm. Bude 

doplněna nopovou folií a geotextilií. Extrudovaný polystyren bude vyveden 300 mm nad 

úroveň podlahy v 1NP a zatažen marmolitem. XPS je lepeno živičným lepidlem na asfaltový 

pás, který tvoří hydroizolace spodní stavby. 

Horní stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem s expandovaným 

polystyrenem se zlepšenými akustickými vlastnostmi o tloušťce 200 mm. Fasáda je 

provedena tenkovrstvou silikonovou omítkou. EPS je mechanicky kotveno pomocí talířových 

hmoždinek a lepeno stěrkovou hmotou. 

Fasáda je tvořena stěrkovou hmotou s vloženou skleněnou síťovinou a tenkovrstvou 

pastovitou silikonovou omítkou. 

Vlastnosti zateplovacích materiálů viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou 

vrstvách. Pásy budou vytaženy 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. První asfaltový pás se 

skleněnou tkaninou bude bodově nataven. Druhý se pak natavuje celoplošně. Pro hydroizolaci 

spodní stavby jsou navrženy SBS modifikované asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny 

o tloušťce 4 mm. 

Je třeba dbát na dobré provedení hydroizolace u základových pasů. Po dobu výstavby 

musí být hydroizolace chráněna proti mechanickému poškození a UV záření. 

Hydroizolaci střechy tvoří také asfaltové pásy a nad velkou tělocvičnou je navržena 

PVC folie s polyesterovou rohoží.  

 

 



 

 

Příčky a dělící konstrukce 

Příčky jsou navrženy ze systému Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. Dále je 

zde několik příček z Porotherm 19 AKU Profi. Tyto keramické broušené bloky budou 

vyzděny na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 

Stěny instalačních šachet a instalačních stěn budou zhotoveny z dvouplášťové 

sádrokartonové konstrukce. Sádrokartonové stěny budou provedeny v souladu s příručkou 

sádrokartonáře Rigips. 

 

Podlahy a obklady 

Podlaha v tělocvičně je zhotovena z vinylové nášlapné vrstvy a dřevěného roštu, který 

zajišťuje pružnost podlahy. V malé tělocvičně a posilovně je navržena pryžová podlaha 

lepená na roznášecí vrstvu. V technických místnostech je navržena epoxidová stěrka. Podlahu 

ve zbylých místnostech pak tvoří keramická dlažba. V hygienických prostorech se zvýšenou 

relativní vlhkostí je navržena hydroizolační stěrka, která bude vytažena do výšky úrovně 

obkladu. 

V suterénu je navržena segmentová dráha doplněna kobercem. Roznášecí vrstvu 

podlah tvoří betonová mazanina. Podlahy jsou doplněny EPS s kročejovým útlumem pro 

zlepšení akustických vlastností. 

Obklady v umývárnách a záchodech jsou keramické.  

Podlahy jsou navrženy podle účelu dané místnosti a vypsány v legendě místností 

jednotlivých podlaží. 

Místnosti, ve kterých je navržen spád k podlahové vpusti, je spádová vrstva podlahy 

roznášecí beton. 

 

Okna a dveře 

 Okna jsou navržena s izolačním trojsklem a plastovým šestikomorovým rámem. Jsou 

předsazena pro zlepšení tepelných vlastností objektu. Předsazená montáž oken pomocí nosných 

prvků ILLBRUCK, na které jsou okna lepena a přichycena turbošroubem. (Okna mají venkovní 

vzhled šedý (RALL 7040), na vnitřní straně jsou rámy bílé (RAL 9010). 

Dveře budou plastové, osazené na vnější hraně zdiva, lícující se zateplovacím systémem. 

Hlavní vchodové dveře jsou  xxxx. Venkovní dveře jsou založeny ??? pěnovém skle 

COMPACKFOAM a přichyceny turbošrouby. 

Interiérové dveře jsou navrženy HPL laminované s jádrem DTD (dřevotřísková dutinka). 

Obložky jsou také HPL laminované s polodrážkou. 



 

 

 

Vnitřní povrchy 

 Vnitřní povrch je většinou jednovrstvá vápenocementová omítka Baumit MPI 25. 

Omítka je zhotovena na penetračním přednástřiku Baumit Vorspritzer. Na omítce bude 

nanesena silikátová barva Baumit Klima. 

V hygienických prostorech se zvýšenou relativní vlhkostí je navržen keramický 

obklad, který bude zhotoven na flexibilním lepidle Baumit Baumacol Flextop. Podkladem 

bude hydroizolační stěrka Baumit Baumacol Protect. 

 

Vnější povrchy 

 Tenkovrstvá silikonová střednězrnná omítka tvoří pohledovou vrstvu. Podkladem je 

stěrková hmota, do které je vložena skleněná síťovina a ta je následně opět přetřena slabou 

vrstvou stěrkové hmoty. Celková tloušťka této vrstvy je 6 mm. Poté se natáhne silikonová 

omítka v celkové tloušťce 3 mm. 

 Provedení fasády je ve dvou barvách. Odstín hnědé (RAL 8001) a béžové (RAL 1021) 

 

Klempířské výrobky 

 Oplechování parapetu je navrženo z hliníkového plechu (šedá RAL 7040). Dále je 

navrženo oplechování atiky a odvodnění ploché střechy. Podrobný popis viz. Výpis 

klempířských prvků. Provedení zakresleno v detailních výkresech. 

 

Zámečnické výrobky 

 Ocelové schodiště má navrženou schodnici z ocelové pásnice tl. 20 mm. Jedná se o 

dvouramenné schodiště s šířkou ramene 1500 mm. Součástí je zábradlí ve výšce 1 m s nosnou 

částí z ocelových trubek. Výplň zábradlí tvoří ocelová pásnice. 

 Všechna zábradlí jsou osazena ve výšce 1 m. Madlo a výplň je z ocelových pásnic. 

Zábradlí jsou uložena do podlahy na trubkách Ø 40 mm. 

 

Zpevněné plochy a oplocení 

 Pozemek bude pouze částečně oplocen. Na severní straně bude vysázen živý plot. 

Celková výška plotu bude až 2500 mm. Objekt bude veřejně přístupný. 

 Kolem objektu je navržen chodník z betonové dlažby BEST v tloušťce 40 mm. 

Chodník bude uložen v maltovém loži kvůli spádování. 

 Dále je navrženo zhotovení parkoviště na východní straně objektu. 



 

 

 

 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví, a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 

hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Tepelně technické posouzení a akustika objektu je podrobněji popsáno ve zprávě 

tepelně akustického posouzení. Stavba není vystavena žádným vibračním účinkům. 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnuta tak, aby 

konstrukce splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Objekt je navržen jako 

energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti třídy B. Alternativní zdroje energií 

nejsou navrhovány. 

 Bludné proudy ani seizmicita se v okolí stavby nevyskytují. Výstavba objektu nebude 

nijak zatěžovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana před vnitřním hlukem bude zajištěna 

vhodnou skladbou konstrukcí tak, aby byl splněn požadavek na neprůzvučnost dle normy 

ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opatření proti hluku nebo vibracím není požadováno. Území 

neleží v záplavové oblasti, proto nejsou potřebná žádná protipovodňová opatření. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s „požárně 

bezpečnostním řešením“, které je samostatnou částí projektu. 

 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. 

 Při provádění stavby je nutné dodržovat postupy dané výrobcem materiálu, aby 

nedošlo k jeho znehodnocení. V případě, že dojde ke změně materiálu, musí mít nový 

materiál minimálně stejné, nebo lepší vlastnosti než původně navržený. 

 



 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 Žádné netradiční technologické postupy nejsou při výstavbě objektu použity. Zvláštní 

požadavky na provádění nejsou kladeny.  

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provedení stavby a nenahrazuje zcela 

ani v jednotlivých částech výrobní a dílenskou dokumentaci. Rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace je na posouzení zhotovitele 

 

k) stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

 Kontroly budou prováděny vždy před zakrytím konstrukcí. U konstrukcí složených z 

jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá dokončená vrstva před započetím následující 

vrstvy. 

  



 

 

3 ZÁVĚR 

 Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

novostavby sportovní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Objekt jsem navrhl částečně 

podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Projektová dokumentace splňuje zadání. 

K vypracování projektu jsem použil několik programů. Výkresy jsem zhotovil v programu 

Archicad 19. Dále jsem používal Microsoft Word k textové části práce, Microsoft Excel 

k sestavení tabulek a pomocným výpočtům, pro přibližný návrh dřevěného příhradového 

vazníku jsem použil program od firmy Mi-tek, a výpočty ze stavební fyziky jsem zpracoval v 

programech Area, Simulace, Stabilita, Ztráty a Teplo. 

 Diplomovou práci jsem zpracoval na základě získaných zkušeností během studia a 

krátkého působení v praxi. Díky této práci jsem získal další zkušenosti v oblasti projektování. 

 Diplomová práce obsahuje výkresovou část pro provedení stavby, posouzení 

jednotlivých konstrukcí z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení stavby. Celá 

dokumentace je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami. 

  



 

 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1.] REMEŠ, J., UTÍKALOVÁ, I., KACÁLEK, P., KALOUSEK, L., PETŘÍČEK,T. 

Stavební příručka. Vydavatel Grada Publishing, a.s. Praha, 2013. 192 s. ISBN 978-

80-247-3818-5. 

Seznam použitých norem: 

[2.] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukce 

[3.] ČSN EN 1991-1-1 zatížení konstrukcí-obecná zatížení 

[4.] ČSN EN 1991-1-1 navrhování zděných konstrukcí 

[5.] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

[6.] ČSN 79 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce 

[7.] ČSN 73 1901 Navrhování střech-Základní ustanovení 

[8.] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[9.] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

[10.] ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

v budovách 

[11.] ČSN 73 0810 –  PBS – Společná ustanovení      

[12.] ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty      

[13.] ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

 

Soubor použitých vyhlášek: 

[14.] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

[15.] Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

[16.] Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

Soubor použitých předpisů: 

[17.] Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[18.] Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

[19.] Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek k bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 



 

 

Webové stránky: 

[20.] www.wienerberger.cz 

[21.] www.dekpartner.cz 

[22.] www.vekra.cz 

[23.] www.cemix.cz 

[24.]   www.isover.cz 

[25.] www.tzb-info.cz 

[26.] www.dektrade.cz 

[27.] www.topsafe.cz 

[28.] www.topwet.cz 

[29.] www.batima.cz 

[30.] www.best.cz 

[31.] www.rako.cz 

[32.] www.cuzk.cz 

[33.] www.rigips.cz 

[34.] www.mapy.cz 

[35.] www.baumit.cz 

[36.]  

  



 

 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

1NP   první nadzemní podlaží 

1S  první podzemní podlaží (suterén) 

M   měřítko 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

S-JTSK  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

SO 01   stavební objekt číslo 1 

č.  číslo 

k.ú.  katastrální území 

RŠ   revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

RN  retenční nádrž 

EL  přípojková skříň elektro 

KO  místo pro komunální odpad 

OD   odlučovač ropných látek 

VZ  vsakovací zařízení 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

tl.   tloušťka 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

min.   minimum 

max.  maximum 

m n.m.  metrů nad mořem 

Ø   průměr 

U   součinitel prostupu tepla 

R   tepelný odpor 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

Rdt   tabulková výpočtová únosnost zeminy 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PÚ   požární úsek 

KCE   konstrukce 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

IŠ  instalační šachta 

IS  instalační předstěna 

Vp  podlahová vpust 

Lo  liniové odvodnění 

Ro  čistící rohož 

Sř  stříška nad vchodem 

P  překlad 

Z  zámečnický prvek 

T  truhlářský prvek 

Do  doplňkový prvek 

O  výplň otvor - okno 

D  výplň otvoru - dveře 

K  klempířský prvek  
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