


VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

Technické a provozní zázemí zkušebního polygonu 

Technical and operational base of trial polygon 

SVAZEK A – ÚVODNÍ ÁST 

Student:           Lucie Malá 

Vedoucí bakalá ské práce:              Ing. arch. Jan Zelinka 

Ostrava 2012 







BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 _________________________________________________________________________________  

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalá skou práci v etn  p íloh vypracovala samostatn

pod vedením vedoucího bakalá ské práce a uvedla jsem všechny použité podklady 

a literaturu. 

V Ostrav   14. srpen  2012                                                             .……………………….. 

                                                                                                                       podpis studenta 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 _________________________________________________________________________________  

Prohlašuji, že 

- byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalá skou práci se pln  vztahuje zákon . 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob anských a 

náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- beru na v domí, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýd le n  ke své vnit ní pot eb  bakalá skou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá ské práce bude uložen v Úst ední knihovn

VŠB-TUO k prezen nímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá ské práci 

budou zve ejn ny v informa ním systému VŠB-TUO.  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní smlouvu 

s oprávn ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn na v takovém p ípad  ode 

mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly VŠB-TUO na 

vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich skute né výše).  

- beru na v domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve ejn ním své práce podle 

zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon

(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , bez ohledu na výsledek 

její obhajoby.  

V Ostrav   14. srpen 2012                                                              .……………………….. 

                                                                                                                      podpis studenta 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 _________________________________________________________________________________  

ANOTACE 

P edm tem mé bakalá ské práce bylo zhotovení dokumentace pro provedení 

stavby Technického a provozního zázemí zkušebního polygonu.  

Stavební objekt se nachází nedaleko obce Dolní Životice v Moravskoslezském 

kraji. Objekt je navržen jako t ípodlažní budova u automobilového a zkušebního okruhu.  

V prvním podlaží se nachází šest box  pro jezdce s denní místností a technické 

vybavení objektu. V druhém nadzemním podlaží je navrženo školící st edisko a  tribuna 

s výhledem na polygon. Ve t etím nadzemním podlaží je místnost komentátor

s asomírou k m ení as  p i závodech.  

Budova má sloužit ke školícím akcím, výuce jízd nezkušených i zkušených idi , 

ke zkušebním jízdám p i skládání idi ského pr kazu a testování nov  vyrobených aut na 

zakázku. 

ANNOTATION 

The subject of my Bachelor thesis was the construction of documentation for building a 

Technical and operational test polygon.

The building construction is situated near the village of Dolní Životice in the Moravian-

Silesian region. The construction is designed as a three-storey building at the Car testing 

circuit. 

On the first floor, there are located six boxes for the drivers with a daily room and 

technical equipment of the object. On the second floor, there is proposed to be a training 

centre and a tribune with the view of the polygon. On the third floor, there is the room for 

the commentators with a chronometer to measure the time during a race.  

The building is designed to serve for training purposes, for teaching both inexperienced 

and experienced drivers, for training drives during driving license tests and also for 

testing of new cars made on demand. 

  













BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

Seznam použitého zna ení 

.  íslo 

mm  milimetry 

Sb.  sbírky 

tl.  tlouš ka 

BOZP  bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

BP  bakalá ská práce 

B500B  typ oceli 

C16/20 typ betonu 

SN  eská technická norma 

DN  nominální pr m r 

EPS  expandovaný polystyren 

NP  nadzemní podlaží 

PD  projektová dokumentace 

PTH  porotherm (zdivo)  

SO  stavební objekt 

VC  vápenocementová omítka 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

Technické a provozní zázemí zkušebního polygonu 

Technical and operational base of trial polygon 

 

 

SVAZEK B – TEXTOVÁ ÁST 

 

 

 

 

 

 

Student:           Lucie Malá 

Vedoucí bakalá ské práce:              Ing. arch. Jan Zelinka 

 

 
 

Ostrava 2012 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

15 

1. ÚVOD  

 P edm tem mé bakalá ské práce bylo navrhnout stavební objekt sloužící jako 

technické a provozní zázemí zkušebního polygonu nedaleko obce Dolní Životice 

v Moravskoslezském kraji. 

 V ateliérové tvorb  III jsme m li s mými spolužáky (R. Krylovou, M. Herzánem) za 

úkol vytvo it urbanistickou studii na zadání „Revitalizace železni ního koridoru Opava – 

východ až Svobodné He manice. K oživení jsme si vybrali oblast u Dolních Životic, díky 

svému umíst ní zhruba v polovin  trati z Opavy do Svobodných He manic. Navrhli jsme 

komplex len ný do t í zón: ubytovací, pr myslová a rekrea ní. Všechny t i zóny areálu byly 

propojeny nadzemní dráhou. V ubytovací ásti byla navržena restaurace se showroomem a 

ubytováním. Pr myslová zóna byla tvo ena halou na výrobu zakázkových aut. Do rekrea ní 

zóny bylo zahrnuto zázemí automobilového polygonu a golfové h išt . Urbanistická studie 

byla podkladem pro zpracování mé bakalá ské práce. 

 Práv  mým úkolem bylo vytvo it studii stavby v rekrea ní zón . ešený objekt se 

nachází na území jižn  od obce Dolní Životice. Cílem bylo spojit zábavu s užite ným. Stavba 

má sloužit k ú el m zkušebních jízd mén  zdatných i zdatných idi , ke školícím akcím, ke 

konání závod  na okruhu, k procvi ení zdatnosti idi  v rámci zkušebních jízd v autoškole a 

mimo jiné i k testování aut vyrobených na zakázku ve výrobní zón . 

 Objekt je navržen jako t ípodlažní budova. V 1.NP se nachází vstupní hala se 

schodišt m, které umož uje vertikální propojení všech podlaží. Je zde navrženo  šest box  pro 

jezdce, denní místnost, technická místnost, hygienické za ízení se šatnami pro jezdce a 

zam stnance. V 2.NP je rychlé ob erstvení ve form  „hladového okna“ se skladem a 

hygienickým za ízením, školící st edisko se zázemím, hygienické za ízení pro hosty, 

bezbariérové wc, úklidová místnost a tribuna se 120 místy k sezení s výhledem na zkušební 

polygon. Do 3.NP, ve kterém je místnost komentátor , mají p ístup pouze zam stnanci. 

V budov  je navržen výtah. Z tribuny vedou dv  venkovní schodišt  zajiš ující únikovou 

cestu z 2.NP. 

 Pro vypracování a spln ní zadání bakalá ské práce byly hlavními podklady materiály 

z ateliérové tvorby III a IV, které jsem více rozpracovala. 
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2. TEXTOVÁ ÁST  PD  PRO PROVÁD NÍ STAVBY 

  (dle vyhlášky . 499/2006 Sb.) 

A. Pr vodní zpráva  

B. Souhrnná technická zpráva  

C. Situace stavby  

D. Dokladová ást  

E. Zásady organizace výstavby  

F. Dokumentace objekt   

A. Pr vodní zpráva 

a) identifikace stavby 

Název stavby:  Technické a provozní zázemí zkušebního automobilového 

polygonu 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  Dolní Životice 

Kraj:  Moravskoslezský 

Okres:    Opava 

Katastrální území:  Opava - m sto 

íslo stavební parcely: 829/1 

Stupe  PD:   Dokumentace pro provád ní stavby 

Vedoucí projektu:  Ing. arch. Jan Zelinka 

Vypracovala:   Lucie Malá 
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b) údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek s parcelním íslem 829/1 se nachází na území jižn  od obce  Dolní 

Životice okres Opava. Pozemek není v sou asné dob  zastav ný. Je využíván jako louky a 

pole. Druh pozemku je v katastru nemovitostí definován jako orná p da. Území je rovinaté 

s malými výškovými rozdíly. Pozemky dot ené stavebním objektem pat í do soukromého 

vlastnictví.  

c) údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Na území byly provedeny geologické pr zkumy. Byl proveden pr zkum do hloubky 

založení. V této hloubce se nenarazilo na hladinu podzemní vody. Dalším pr zkumem na 

výskyt radonu v podloží se zjistilo velmi nízké ohrožení, díky kterému se nemusí provád t 

žádná protiradonová ochrana. Byla provedena prohlídka parcely a zhotovena 

fotodokumentace okolního prost edí. Území Dolních Životic je áste n  poddolováno. ešené 

území však poddolované není. 

Objekt bude napojen na silnici 2. t ídy, která vede p ímo kolem stavební parcely. Do 

obce Dolní Životice se také dostane pomocí železnice Opava-východ – Jakartovice. 

Železni ní zastávka se nachází nedaleko pozemku. Tato železnice se protíná se silnicí 1.t ídy, 

která vede z Opavy do Olomouce. Napojení na technickou infrastrukturu je z obce Dolní 

Životice. Objekt bude napojen na elektrickou energii, kanalizaci a vodovod obce. 

d) informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Požadavky územního rozhodnutí a dot ených orgán  nejsou v rozporu s navrhovaným 

objektem. 
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e) informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 Požadavky na výstavbu byly dodrženy dle vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

f) údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad

územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 Navrhovaný projekt je v souladu s Územn  plánovací dokumentací m sta Opavy. 

  

g) v cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení v 

dot eném území 

 Objekt nemá žádné v cné a asové vazby na okolní stavby. Podmínkou je napojení na 

všechny p ípojky objektu p ed uvedením stavby k užívání. 

h) p edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

 P edpokládaná lh ta výstavby se p ibližn  odhaduje na 2 a p l roku. Postup výstavby 

bude probíhat podle stavebních technologií. Jednotlivé práce na sebe musí navazovat. 

Vedením stavebních prací bude zajišt no stavbyvedoucím. Ochranou a bezpe ností 

pracovník  bude pov en zp sobilý koordinátor BOZP. 

i) statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prost edí a ostatní v tis. K , dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové 

v m2,  a o po tu byt  v budovách bytových a nebytových  

  

V objektu jsou navrženy pouze nebytové jednotky: 

1.NP:  6x box pro jezdce 

  1x technická místnost 

  1x denní místnost 
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  1x místnost pro první pomoc 

  2x šatna pro jezdce (muži, ženy) 

  2x šatna pro zam stnance (muži, ženy) 

2x hygienické za ízení pro jezdce (muži, ženy) 

2x hygienické za ízení pro zam stnance (muži, ženy) 

Hala se schodišt m a výtahem 

  Komunika ní prostory (chodby) 

2.NP:  1x školící st edisko 

  1x zázemí školícího st ediska 

  1x rychlé ob erstvení 

  2x sklad 

  1x úklidová místnost 

  2x hygienické za ízení hosté (muži, ženy) 

  1x hygienické za ízení zam stnanci (rychlé ob erstvení) 

  2x hygienické za ízení (muži, ženy) – školící st edisko 

  1x bezbariérové wc 

  Tribuna 

Hala se schodišt m a výtahem 

  Komunika ní prostory (chodby) 

3.NP:  1x místnost komentátor

  Chodba a hala se schodišt m 
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Orienta ní odhadovaná cena: cca 33 000 000 K

(Tato ástka je pouze hrubý odhad, kterého bylo dosaženo pomocí tabulek na webových 

stránkách www.stavebnistandardy.cz.) 

Obestav ný prostor:    4766,3 m2

Zastav ná plocha:   1735,2 m2

Podlahová plocha: 1.NP  591,43 m2

   2.NP  591,43 m2

   3.NP  85,77  m2

   Celkem: 1268,63 m2
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B.  Souhrnná technická zpráva  

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení  

a) zhodnocení staveništ

Staveništ  se rozprostírá na stavební parcele . 829/1 u obce Dolní Životice. Na území 

staveništ  je terén rovinnatého charakteru. Nemusí se odstra ovat žádná zele  ani objekty, 

protože území je nezastav né. Staveništ  se nenachází v památkové zón , památkové 

rezervaci a ani se na jeho území nenachází kulturní památka. P ístup na staveništ  bude 

umožn n po stávající silnici 2.t ídy, která bude po dokon ení stavby využívána jako 

p íjezdová cesta. Silnice lemuje severozápadní okraj parcely. Plocha stavebního pozemku je 

vzdálena a odd lena od obce pásmem lesa, který ást n  zabra uje ší ení hluku 

z automobilového a zkušebního polygonu. 

b) urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemk  s ní souvisejících

Z urbanistického ešení je oblast ešena k vypracování zadání Revitalizace 

železni ního koridoru Opava–Východ – Svobodné He manice z p edešlého semestru 

z ateliérové tvorby III a IV. Stavební objekt . 01 bude sloužit jako technické a provozní 

zázemí automobilového polygonu. V 1.NP je navrženo šest box  pro automobily, denní 

místnost pro jezdce, hygienické za ízení a šatna pro zam stnance (zvláš  muži a ženy), 

hygienické za ízení a šatna pro jezdce (zvláš  muži a ženy), místnost první pomoci, technická 

místnost a hala s pokladnou a schodišt m, kterým se dostaneme do 2.NP. Tam je situována 

zast ešená tribuna se 120 místy k sezení, hygienické zázemí pro hosty (zvláš  ženy a muži), 

hygienické zázemí pro zam stnance (zvláš  ženy a muži), bezbariérové wc, rychlé 

ob erstvení ve form  „hladového okna“, sklad a hygienické za ízení pro ob erstvení, školící 

st edisko, zázemí a sklad školícího st ediska, úklidová  místnost. Halou nahoru do 3.NP se 

dostanou pouze komentáto i po schodišti nebo výtahem, kde se pro n  nachází komentátorská 

místnost s asomírou. Vertikální propojení objektu zajiš uje schodišt  a výtah. Z 2.NP vedou 

po obou stranách budovy úniková schodišt . 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

22 

Polygon se zázemím bude využit jak pro rekreaci ve form  automobilových závod , 

zkušebních jízd idi , tak pro pr myslovou zónu k testování nových automobil  vyrobených 

na zakázku. 

  

c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vn jších 

ploch 

c.1) výkopy 

Provedenými pr zkumy bylo zjišt no, že podzemní voda je ve v tší hloubce než jsou 

provedeny výkopové práce. Dále byl proveden pr zkum výskytu radonu v podloží. 

Kontaminace podloží na území byla malého rozsahu, proto se nemusí provád t žádné 

ochranné opat ení.  

c.2) základy 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Pásy zasahují do 

hloubky -1350 a -1050 mm. Podkladní beton o tl. 50 mm z prostého betonu C8/10 se klade na 

p vodní terén, který je tvo en propustnou soudržnou zeminou. Po obvodu stavebního objektu 

je položen na zhutn ném zásypu okapový chodník. Materiálem okapového chodníku je 

betonová dlažba Etis o rozm rech 300x250x23 mm. Zásypem vede drenážní potrubí DN 100 

Flexi. 

c.3) svislá obvodová konstrukce 

 Konstruk ní nosný systém je tvo en st novým systémem založeným na základových 

pásech. Obvodové st ny jsou tvo eny zdivem Porotherm PTH 44 P+D o tl. 440 mm. 

V objektu je použito také nosné zdivo Porotherm PTH 30 P+D o tl. 300 mm. Obvodová 

konstrukce ve 3.NP je áste n  provedena ze zdiva Porotherm 19 AKU o tl. 190 mm. Celé 

t etí patro je oplášt no st novými panely Kingspan KS1000 FH. 3.NP je z ásti podep eno 

dv ma ŽB sloupy o pr m ru 200 mm. Sloupy jsou z betonu C30/35 a ocelové výztuže 

B500B. Vyložená ást 3.NP je tvo ena ocelovou rámovou konstrukcí (ocel, U 120). 
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c.4) p í ky  

P í ky v objektu tvo í zdivo Porotherm PTH 14 P+D o tl. 140 mm, Porotherm PTH 

11,5 P+D o tl. 115 mm a ze sádrokartonu. 

  

c.5) vodorovná konstrukce stropu 

Vodorovná konstrukce stropu nad 1.NP nad boxy pro jezdce a technickou místností je 

tvo ena ŽB deskou o tl. 250 mm, beton C16/20, kari sí  6/150/150 (KH 20). Nad druhou 

polovinou 1.NP je položena ŽB deska o tl. 200 mm, beton C16/20, kari sí  6/150/150 (KH 

20). Strop nad 2.NP se skládá z ŽB deska o tl. 200 mm, beton C16/20, kari sí  6/150/150 (KH 

20) a z ŽB desky o tl. 250 mm, beton C16/20, kari sí  6/150/150 (KH 20). Skladby podlah 

jsou popsány v odstavci c.10. V objektu jsou minerální podhledy s vápenocementovou 

omítkou PTH UNI o tl. 10 mm. 

c.6) schodišt

 V budov  se nachází jedno hlavní schodišt , které zajiš uje vertikální propojení všech 

t í podlaží. Schodišt  se vine kolem výtahu.  Výtahový prostor má rozm ry 2300x1600 mm. 

Schodiš ová ŽB deska o tl. 225 mm, beton C16/20, kari sí  6/150/150 (KH 20). Skladba 

podlahy na schodišti je rozebrána v odstavci c.10. Velikost schodiš ových stup  mezi 1.NP a 

2.NP  je navržena na 167x270 mm. Ob  schodiš ová ramena mají po 11 schodiš ových 

stupních. Mezi 2.NP a 3.NP jsou navrženy t i schodiš ová ramena. Jejich rozm ry jsou 

167x270 mm po 11 stupních a 167x270 mm po 9 schodiš ových stupních. Pr chozí ší ka je 

1300 mm. Mezipodesty mají skladbu S4, která je popsána v odstavci c.10). Jako úniková 

cesta z tribuny slouží dv  venkovní postranní p ímá schodišt  s mezipodestou. Jejich 

schodiš ová ramena mají výšku stup  169x270 mm. V prvním rameni je 10 a v druhém 

rameni 11 schodiš ových stup . Pr chozí ší ka je 900 mm. Bezpe nost na schodištích 

zajiš uje zábradlí o výšce 1000 mm. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Ocelové výrobky) 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

24 

c.7) konstrukce st echy a st ešního plášt

 St echa je plochá se spádem 3,5% s odvodn ní do žlab  na severozápadní stran

objektu. St ešní konstrukce nad 2. NP je tvo ena pomocí ocelových p íhradových vazník , 

ocel S200. Nad tribunou jsou na vazníky položeny trapézové pozinkované plechy typ 1142H 

(11082), rozm r 1x49x800x6000 s vypln ním minerální vatou Orsil. Krycí vrstvu zajiš uje 

vrchní a spodní pás z materiálu Elastek. Nad ástí interiéru jsou položeny na ocelové 

p íhradové vazníky kompletizované panely Kingspan typu KS 1000 X-DEK o tl. 188 mm. 

Krycí vrstvu op t zajiš uje vrchní a spodní pás z materiálu Elastek. (viz. SVAZEK D – 

VÝKRESOVÁ ÁST, výkres St echa) 

 St ešní konstrukce nad 3.NP má stejné složení jako nad interiérovou ástí 2.NP s tím 

rozdílem, že zde nejsou ocelové p íhradové vazníky. (viz. SVAZEK E – VÝKRESOVÁ 

ÁST, výkres ez A-Á). Skladba S6 st echy nad 3.NP je posouzena v programu TEPLO 

2010. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY). Na st eše je vytvo ena na t ech stranách atika pomocí 

panel  Kingspan. 

c.8) izolace 

Výsledky provedených pr zkum  na pronikání radonu z podloží nevyžadují ochranná 

opat ení. Výskyt radonu v oblasti má velmi malou intenzitu. Nemusíme navrhovat izolaci. 

Použité tepelné izolace a hydroizolace jsou popsány ve skladbách viz. odstavec c.10. 

  

c.9) klempí ské, záme nické, truhlá ské práce 

 Klempí ské výrobky jsou vyrobeny z materiálu titanzinek a pozinkovaný plech. 

Výrobky budou na stavbu dodávány od jednoho dodavatele. Další specifikace (viz. SVAZEK 

C – P ÍLOHY – Klempí ské výrobky) 

 Výpis záme nických výrobk  zahrnuje ocelové zárubn  v celém objektu. Zárubn  jsou 

navrženy z oceli a nat eny šedou barvou. Výrobky budou od jedné specializované firmy. 

(viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Záme nické výrobky) 
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 Okna a dve e jsou plastové od firmy Gealan. Vnit ní dve e budou bílé barvy. Vn jší 

dve e a okna budou z venku šedé a z vnit ku bílé. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Výpis 

oken a dve í) 

Všechna zábradlí v objektu jsou z oceli s nát rem šedé barvy. Výška je 1000 mm. 

Zábradlí budou od jednoho dodavatele. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Ocelové výrobky) 

 Sek ní garážová vrata box  budou od firmy Lomax. Mají podélné drážky. Pláš  tvo í 

galvanizovaný plech o síle 0,53 mm. Barva vrat je navržena v šedém odstínu Silver. Výška 

sekcí je 400 mm. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Sek ní garážová vrata) 

c.10) podlahy 

 Všechny navržené podlahy jsou posouzené v programu TEPLO 2010 a vyhovují všem 

požadavk m. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY) 

 Podlaha na terénu (1.NP) 

Skladba S1: 

• NÁŠLAPNÁ V. - KER. DLAŽBA, 12 mm, KERA GOLD 

• CEMENTOVÉ LEPIDLO - Baumit, 3 mm 

• ROZNÁŠECÍ V. - BET. MAZANINA 80 mm, C12/15 

• SEPARA NÍ V. - PE  FÓLIE, 2mm 

• IZOL. V. - XPS FIBRAN 150 mm, FIBRAN DIANA P+D 

• HYDROIZOLACE - Baumit Plus, 3 mm 

• PENETRA NÍ NÁT R - Baumit Basic 

• BETONOVÁ DESKA, 150 mm, bet. C16/20, kari 6/150/150, KH20 

• BETON PODKLADNÍ, PROSTÝ, 50 mm, C8/10 

• P VODNÍ TERÉN, soudržná zemina F3, propustná 
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Podlaha v 2.NP na tribun  (exteriér) 

Skladba S2:  

• NÁŠLAPNÁ V. - BET. DLAŽBA, 30 mm, KERA IMPAC 

• CEMENTOVÉ LEPIDLO - Baumit, 15 mm 

• HYDROIZOLACE. - JUTA-PEN, 2mm 

• PENETRA NÍ NÁT R - Baumit Basic 

• SPÁDOVÁ VRSTVA - BETON PROSTÝ C 16/20, sklon 2% 

• IZOL. V. - XPS FIBRAN 150 mm, FIBRAN DIANA P+D 

• NOSNÁ V. - ŽB. DESKA, 250 mm, bet. C16/20, kari 6/150/150, KH20 

• PODHLEDOVÁ V. - OMÍTKA VC. PTH UNI, tl. 10 mm 

Konstrukce seda ek na tribun  je z lehlé ocelové konstrukce (posudky a výpo ty 

konstrukce nejsou p edm tem bakalá ské práce). 

Podlaha v 2.NP (interiér) a 3.NP komunika ní prostor 

Skladba S3: 

• NÁŠLAPNÁ V. - KER. DLAŽBA, 10 mm, KERA IMPAC 

• CEMENTOVÉ LEPIDLO - Baumit, 20 mm 

• PENETRA NÍ NÁT R - Baumit Basic 

• CEMENTOVÝ POT R, tl. 40 mm 

• IZOL. V. - XPS FIBRAN 80 mm, FIBRAN DIANA P+D 

• NOSNÁ V. - ŽB. DESKA, 200 mm, bet. C16/20, kari 6/150/150, KH20 

• PODHLEDOVÁ V. - OMÍTKA VC. PTH UNI, tl. 10 mm  
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Skladba schodišt

Skladba S4: 

• NÁŠLAPNÁ V. - KER. DLAŽBA, 30 mm, KERA IMPACT 

• CEMENTOVÉ LEPIDLO UNI- Baumit, 20 mm 

• ŽB. DESKA schodišt , 225 mm, bet. C16/20, kari 6/150/150, KH20 

• PODHLEDOVÁ V. - OMÍTKA VC. PTH UNI, tl. 10 mm  

Podlaha v 3.NP v místnosti komentátor

Skladba S5:  

• NÁŠLAPNÁ V. - KER. DLAŽBA, 10 mm, KERA IMPAC 

• CEMENTOVÉ LEPIDLO - Baumit, 20 mm 

• PENETRA NÍ NÁT R - Baumit Basic 

• CEMENTOVÝ POT R, tl. 40 mm 

• IZOL. V. - XPS FIBRAN 80 mm, FIBRAN DIANA P+D 

• NOSNÁ V. - ŽB. DESKA, 250 mm, bet. C16/20, kari 6/150/150, KH20 

• PODHLEDOVÁ V. - OMÍTKA VC. PTH UNI, tl. 10 mm 

c.11) výpln  otvor

 V objektu je navrženo osm typ  oken. Všechna okna jsou plastová šedé barvy. Výpln

oken tvo í izola ní dvojsklo (U=1,1 W/m2K), které spl ují tepeln  - technické požadavky. 

Typ otevírání oken je popsán ve výpisu prvk  (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY – Výpis oken a 

dve í). 

 V budov  jsou ty i celoprosklené st ny, ve kterých jsou zabudovány dve e. Prosklený 

pás vede i obvodovou st nou u schodišt  a tím ho dostate n  prosv tluje.  
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 Dve e i okna jsou vsazeny do ocelových zárubní. Jsou opat eny šedým nát rem. (viz. 

SVAZEK C – P ÍLOHY – Záme nické výrobky). 

c.12) úpravy povrch

 V 1.NP jsou obvodové st ny opat eny fasádní omítkou tmav  šedé barvy. Obvodové 

st ny ve druhém a t etím podlaží mají fasádní omítku barvy sv tle šedé. Rámy oken i dve í 

jsou plastové šedé barvy. 

 Vnit ní st ny v celém objektu jsou omítnuty vápenocementovou omítkou. 

 V hygienických za ízeních, úklidové místnosti, v místnosti rychlého ob erstvení  je 

proveden keramický obklad do výšky 1800 mm. (viz. SVAZEK D – VÝKRESOVÁ ÁST) 

 V objektu jsou minerální podhledy. 

 Venkovní plocha bude provedena jako zpevn ná asfaltová plocha. 

c.13) komínová t lesa 

 V navrhovaném objektu nejsou žádná komínová t lesa. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na dopravní infrastrukturu je objekt napojen pomocí silnice 2.t ídy vedoucí kolem 

ešeného území. P íjezdová cesta na pozemek vede ze severozápadní strany ze silnice 2.t ídy. 

Na technickou infrastrukturu je napojení navržených inženýrských sítí  a p ípojek na stávající 

inženýrské sít  vedoucí z obce Dolní Životice. 

 Deš ová voda bude svody svedena do svodového potrubí a odvedena deš ovou 

kanalizací. 

 Parkovišt  bude odvodn no p es odlu ova  ropných látek. 
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e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Napojení objektu bude na místní stávající komunikaci, která lemuje ze severozápadní 

strany hranici pozemku. 

  Kanaliza ní p ípojka (PVC - DN200) bude napojena na stávající kanaliza ní sí

vedoucí z obce Dolní Životice. 

 Elektrická p ípojka bude napojena na stávající elektrické vedení obce. Podzemní 

kabelové vedení NN - 2x AYKY 3* 150+70; 1x CYKY 7x2,5; 1x CYKY 5x4; 1x FeZn 30x4. 

 Na vodovodní potrubí bude napojena navrhovaná vodovodní p ípojka objektu (PE 

100-SDR11-D 63x5,8). 

 U objektu je 30 parkovacích stání z toho 4 stání jsou pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. 

  

f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 Navrhovaný objekt po celou dobu své životnosti nebude negativn  ovliv ovat životní 

prost edí a ochranu celé lokality. 

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a komunikací 

 Dle vyhlášky .398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb je tento požadavek na užívání spln n. 

 Objekt spl uje požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

  

h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do projektové 

dokumentace 

Na území byly provedeny pat i né geologické a jiné pr zkumy. Bylo zjišt no, že 

nebyla nalezena hladina podzemní vody v hloubce uložení základových pás . 
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 Pr zkumy na výskyt radonu ukázali pouze malou intenzitu radonu v podloží. Díky 

tomu nemusí být provedeny žádné ochranné opat ení.  

 Území není poddolované. 

Veškeré analýzy území byly provedeny k urbanistické studii v ateliérové tvorb  III. 

i) geodetické podklady 

 Bylo nahlédnuto do katastrální mapy a do katastru nemovitostí, územního plánu. 

j) len ní stavby 

 SO 01 – navržený objekt provozního a technického zázemí 

 Navrhovaná budova je ešena jako samostatný objekt.  

 Provozním souborem je v objektu výtah. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace 

 P i provád ní a i po jejím dokon ení nebudou ovlivn ny okolní pozemky ani ochrana 

okolí stavby. 

  

l) zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník   

 Pracovníci budou provád t stavební práce pod dohledem k tomu ur ených a 

zodpov dných osob. P i stavb  budou dodrženy p edpisy, které se týkají SN i BOZP. 

Všichni budou ádn  proškoleni. K práci budou používat p edepsané ochranné pom cky a 

nástroje. Na staveništ  se nesmí dostat nepovolané osoby. Na okruh a do prostor  okruhu se 

dostanou pouze zam stnanci, jezdci a jejich technici. 
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B.2. Mechanická odolnost a stabilita  

Statický výpo et není sou ástí bakalá ské práce. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání 

nem lo za následek: 

a) z ícení stavby nebo její ásti,  

b) v tší stupe  nep ípustného p etvo ení,  

c) poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného 

vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce,  

d) poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in .  

B.3. Požární bezpe nost  

Stavba je navržena tak, aby spl ovala tyto požadavky: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur itou dobu,  

b) omezení rozvoje a ší ení ohn  a kou e ve stavb ,  

c) omezení ší ení požáru na sousední stavbu,  

d) umožn ní evakuace osob a zví at ,  

e) umožn ní bezpe ného zásahu jednotek požární ochrany.  

Objekt má dva nouzové východy v 1.NP, které zárove  slouží jako vstup pro 

zam stnance. Dále pak další dva nouzové východy z 2.NP z tribun dol  po schodištích. Na 

každém pat e jsou umíst ny hasicí p ístroje a v každém boxu jezdc  je jeden hasicí p ístroj.  
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B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí  

ešená stavba je navržena tak, aby vyhovovala všem požadavk m na ochranu zdraví, 

bezpe nost lidí a ochranu životního prost edí. Musí být v souladu se všemi zákony. Staveništ

a celý objekt musí být ádn  zajišt n. 

B.5. Bezpe nost p i užívání  

 Stavba je navržena ze zdravotn  nezávadných materiál . Je provedena, aby 

nedocházelo p i jejím užívání k žádným úraz m osob. Byly spln ny veškeré požadované 

p edpisy a požadavky na ochranu osob p i užívání. M že dojít pouze k úraz m p i 

nepozornosti. 

B.6. Ochrana proti hluku  

 P i stavebních pracích a úpravách bude docházet k hluku p i použití stavebních stroj

a za ízení. Budova je navržena, aby odolávala nebezpe ným vibracím a hluku. 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla  

  Budova je navržena, aby byla v souladu s tepeln  technickými vlastnostmi. Skladby 

podlah a skladba st ešní konstrukce jsou posouzeny v programu TEPLO 2010 a spl ují 

všechny požadavky. (viz. SVAZEK C – P ÍLOHY) 

B.8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 Budova spl uje požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Vstupy jsou ešeny bezbariérov . Dle vyhlášky .398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb je tento požadavek na 

užívání spln n.  
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B.9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Obec Dolní Životice mají 1-0 až 0,99% plochy obce bodová poddolovaná nebo 

sesuvná území. Analýzy území byly provedeny k urbanistické studii v ateliérové tvorb  III. 

Na podlaze je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

  

B.10. Ochrana obyvatelstva  

 Stavební práce v dob  provozu nebudou ovliv ovat hlukem okolní prost edí. Stavební 

za ízení a stroje musí spl ovat hlukovou intenzitu, kterou mají p edepsanou. 

 Projektová dokumentace spl uje požadavky vyhlášky . 501/2006 Sb. 

B.11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod:  

Odpad z areálu bude odvážen na skládku do Nových T chanovic, kde se nachází 

skládka komunálního odpadu.  

b) zásobování vodou:  

Zásobování areálu vodou zajiš ujeme navázáním vodovodní p ípojky na místní 

vodovod. 

c) zásobování energiemi:  

Budova bude vytáp na pomocí tepelného erpadla. Na pozemku jsou provedeny ty i 

vrty pro tepelná erpadla. Napojení objektu na energickou energii bude provedeno v souladu 

se všemi p edepsanými podmínkami a právními p edpisy norem.  

d) ešení dopravy: 

 P íjezdová cesta k objektu bude napojena na místní komunikaci silnici 2.t ídy vedoucí 

p ímo do obce Dolní Životice. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav: 

Prostor p ed budovou bude zpevn n a dán asfaltový povrch. Kolem obvodu celé 

budovy je okapový chodník z betonové dlažby Etis. U budovy jsou navržena parkovací stání 

pro dostate ný po et osob. Podél komunikace je navržen chodník. 

f) elektronické komunikace 

 Není  zde provedeno žádné propojení elektronické komunikace. 

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb  

(Není p edm tem bakalá ské práce) 
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C. Situace stavby 

(viz. SVAZEK D – VÝKRESOVÁ ÁST) 

D. Dokladová ást 

(Není p edm tem bakalá ské práce) 

E. Zásady organizace výstavby 

(Není p edm tem bakalá ské práce) 

F. Dokumentace stavby (objekt ) 

(viz. SVAZEK D – VÝKRESOVÁ ÁST) 
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3. ZÁV R 

 Hlavní myšlenkou bylo vytvo ení budovy technického a provozního zázemí zkušebního 

polygonu, která vyhovuje všem nárok m a požadavk m na ni kladeným. Cílem bylo, aby 

budova spl ovala funkci spojení zábavy (ve form  konání závod  a zkušebních jízd 

ve ejnosti) se získáváním v domostí ve školícím st edisku nebo p i zkušebních jízdách 

v rámci autoškoly p ímo na polygonu. 

 Byly provedeny posudky tepeln  technických vlastností skladeb podlah a st ešního 

plášt . Výsledky byly posuzovány podle kritérií SN 73 0540-2, kde se eší požadavek na 

sou initel prostupu tepla, požadavky na ší ení vlhkosti konstukcí a teplotní faktor. Všechny 

posudky byly spln ny. 

Práce byla zpracována na základ  osobních znalostí a konzultací s odborníky. Dále 

jsem vycházela z doporu ené literatury, norem, p edpis  a technických list  výrobc . Práce 

byla vypracována a se azena dle vyhl. . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

37 

Seznam použitých zdroj

Literatura:

Dosed l, A. a kolektiv: ítanka výkres  ve stavebnictví, Sobotáles, Praha 2004        

Hájek, V. a kolektiv: Pozemní stavitelství III., SNTL, Praha 1987   

Neufert, E.: Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995 

Novotný, J.: Cvi ení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ro ník  

 Konstruk ní cvi ení pro 3. a 4. ro ník SPŠ stavebních, Sobotáles, Praha 2007 

Pavlis, J. a kolektiv: Cvi ení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ro ník SPŠ stavebních, 

Sobotáles, Praha 1995 

Normy a vyhlášky:

SN 01 3420: Výkresy pozemních staveb - kreslení výkres  stavební ásti   

SN 73 52 50: Ob anské budovy

SN 73 1901: Navrhovaní st ech – Základní ustanovení     

SN 73 0540: Tepelná ochrana budov         

Vyhláška . 137/1998 Sb.: O obecných technických požadavcích na výstavbu  

  

Vyhláška . 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavby

Vyhláška . 369/2001 Sb.: O obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška . 398/2009 Sb.: O obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška . 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb  



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

38 

Internetové zdroje:

http://www.isover.cz/ 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://cuzk.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.cad-detail.cz 

http://www.dektrade.cz 

http://www.ferona.cz 

http://panely.kingspan.cz/sendvicove-panely-zatepleni-izolace-oplasteni-1725.html 

http://www.lomax.cz 

http://aliaz.eu 

http://msio.cz 

http://google.com 

Software:

Microsoft Office Word 2007        

Teplo 2010             

Graphisoft Archicad 14  

AutoCAD Architecture 2009 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

Vysoká škola Bá ská - Technická univerzita Ostrava 

 ___________________________________________________________________________  

39 

Pod kování 

 Tímto bych cht la pod kovat všem, kte í mi byli nápomocni p i zpracování mé 

bakalá ské práce. 

P edevším bych cht la pod kovat mému vedoucímu bakalá ské práce, panu Ing. arch. 

Janu Zelinkovi za odbornou pomoc v oblasti architektonické studie. Pod kování dále pat í 

také Ing. Ji ímu Teslíkovi za odbornou pomoc p i konzultacích v oblasti pozemního 

stavitelství a dalším pracovník m, kte í mi pomáhali p i tvorb  této bakalá ské práce.



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

Technické a provozní zázemí zkušebního polygonu 

Technical and operational base of trial polygon 

 

 

SVAZEK C – P ÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

Student:           Lucie Malá 

Vedoucí bakalá ské práce:              Ing. arch. Jan Zelinka 

 

 
 

Ostrava 2012 































































VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

Technické a provozní zázemí zkušebního polygonu 

Technical and operational base of trial polygon 

 

 

SVAZEK D – VÝKRESOVÁ ÁST 

 

 

 

 

 

 

Student:           Lucie Malá 

Vedoucí bakalá ské práce:              Ing. arch. Jan Zelinka 

 

 
 

Ostrava 2012 




