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ANOTACE 

 

Název tématu: Návrh technologického postupu provádění zděných konstrukcí sportovní 

haly 

Autor: Bc. Lucie Kluzová 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček 

Počet stran: 98 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

 

 Cílem diplomové práce je vypracování realizační dokumentace sportovní haly, 

včetně technologického postupu zdění. Sportovní hala je umístěna na území města Třinec 

v zóně občanské vybavenosti. Objekt je dvoupodlažní, jeho součástí je kromě samotné 

sportovní haly část pro sportovce a diváky a v 1.NP je navíc umístěna restaurace a ve 2.NP 

ubytování. Diplomová práce je zpracována na 98 stranách a je rozdělena do jednotlivých 

kapitol. Projekt řeší technickou a dopravní infrastrukturu, bezbariérové užívání, součástí 

práce jsou také tepelně technické posudky, řešení zásad organizace výstavby, vypracování 

časového plánu výstavby, rozpočtu a určeného technologického postupu provádění 

zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání s alternativním materiálem. 

 

ANNOTATION 

 

Thesis: Proposal of technological progress in implementing masonry sports hall 

By: Bc. Lucie Kluzová 

Thesis supervisor: Ing. Pavel Vlček 

Number of pages: 98 

Technical University of Ostrava, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil 

Engineering 

 

The goal of this thesis is to develop a collection of documentation for a sports hall, 

including technological procedure of brickwork.Sports Hall is situated on a territory of 

civic amenities in Trinec. The part of a two-floor building is, except for sports hall itself ,a 

section for sportsmen and audience and there is a restaurant on the first floor and 
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accomodation on the second floor.The thesis is written on ninety-eight pages and is 

separated into individual chapters. The project is solving technical and transportation 

infrastructure,use of access for disabled,part of the thesis is also thermal and technical 

report and solving principles of organization of building construction.It also includes 

evolvement of construction´s time-schedule,budget and technological procedure of wall 

construction techniques,including its financial comparison with alternative material. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

ABS – asfaltový beton střednězrnný 

ABH I – asfaltový beton hrubozrnný 

B20 = C16/20 - třída pevnosti betonu 

B30 = C25/30 – třída pevnosti betonu 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

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

CW – tenkostěnný ocelový profil pro sádrokartonové konstrukce 

ČSN – Česká státní norma 

ČR – Česká republika 

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí (Diamètre Nominal) 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EPS – pěnový polystyrén 

FeZn – zinek 

fr. – frakce 

ha - hektar 

K – kelvin 

kV – kilovolt 

l - litr 

MHD – Městská hromadná doprava 

m. n. m. – metrů nad mořem 

m - metr 

m
2
 – metr čtverečný 

m
3
 – metr krychlový 

NN – nízké napětí 

OSSPO - osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

PO – požární ochrana 

S-JTSK – Souřadnicová systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SDK – sádrokarton 

SN – kruhová tuhost 

TUV – teplá užitková voda 
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U – součinitel prostupu tepla  

VIP - velmi důležité osoby (Very Important Person) 

W – watt 

XPS – extrudovaný polystyrén 

ZOV – zásady organizace výstavby 

1.NP – 1. nadzemní podlaží 

2.NP – 2. nadzemní podlaží 

↓ - zhutnění 
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1. ÚVOD 

 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je vypracování realizační dokumentace sportovní haly, včetně 

technologického postupu zdění. Součástí práce je také vyřešit technickou a dopravní 

infrastrukturu, bezbariérové užívání, zpracovat tepelně technické posudky, řešení zásad 

organizace výstavby, vypracovat časový plán výstavby, rozpočet a zpracovat zadaný 

technologický postup provádění zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání 

s alternativním materiálem. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [3] 

 

 

2.1 Identifikace stavby [3] 

 

Název stavby: Sportovní hala 

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 
  

Místo stavby: Obec Třinec 

 katastrální území Třinec 

 parcely č. 230, 2231/1 
  

Stavebník: Město Třinec 

 Jablunkovská 160 

 739 61, Třinec 
  

Zpracovatel: Bc. Lucie Kluzová 

 Jablunkov, 527, 739 91 [36] 

 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti územní [3] 

 

 Řešené území leží v severovýchodní části města v katastrálním území Třinec. Jedná 

se o pozemky s parcelními čísly 230 a 223/1, tvar pozemků je nepravidelný s rozlohou 

přibližně 4574 m
2
. Řešená oblast je ohraničena místní komunikací U Splavu. Daná lokalita 

se nachází v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, ve vlastnictví města Třinec. 

[36] 

 

 V územním plánu města Třinec leží řešené území v zóně občanské vybavenosti a 

v zóně dopravy. Na ploše určené k návrhu haly stojí budova mateřské školy, dále se na 

pozemcích nachází dětské hřiště s prolézačkami a víceúčelové tartanové hřiště, obě tyto 

hřiště jsou ve špatném stavu a budou odstraněny. V řešeném území leží stromy, keře a 

porosty, které jsou také určené k odstranění. Terén je rovinný s mírným sklonem. [36] 
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2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu [3] 

 

Byla provedena vlastní prohlídka řešení oblasti. Napojení stavby na dopravní 

infrastrukturu bude tvořit sjezd z místní komunikace U Splavu přilehlé k pozemku 

navržené sportovní haly. Na pozemku bude zřízen příjezd a přístup ke sportovní hale a 

budou navržena parkovací stání. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu 

přípojkou pitné vody, přípojkou kanalizace, horkovodní přípojkou, přípojkou silového 

elektrického vedení NN a přípojkou sdělovacího elektrického vedení. Součástí stavby bude 

i přeložka stávajícího silového vedení NN a přeložka stávajícího horkovodního vedení. 

[36] 

 

Stavba bude dělena na jednotlivé objekty: [36] 

 

SO 01 - Víceúčelová sportovní hala 

- zastavěná plocha [m
2
]   2 025 m

2 

- obestavěný prostor [m
3
]  31 665 m

3 

 

SO 02 - Přípojka pitné vody 

  - délka přípojky [m]   38,1 m 

 

SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 

  - délka přípojky [m]   31,5 m 

 

SO 04 – Dešťová kanalizace 

  - délka kanalizace [m]  143,7 m 

- drenáž [m]    197,6 m 

 

SO 05 – Horkovodní přípojka 

  - délka přípojky [m]   1,4 m 
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SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 

  - délka přípojky [m]   29,4 m 

 

SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení  

  - délka přípojky [m]   19,7 m 

 

SO 08  - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 

 

SO 09  - Přeložka stávajícího silového vedení NN 

  - délka přeložky [m]   24,4 m 

 

SO 10  - Přeložka stávajícího horkovodního vedení 

  - délka přeložky [m]   89,3 m  

 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů [3] 

 

Stavba je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. [36] 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 

 

Práce je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a to jak se Stavebním zákonem  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tak s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Sportovní hala je navržena jako bezbariérová, respektuje proto i vyhlášku č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3], [4], 

[5], [6], [14] 
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2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona [3] 

 

V územním plánu města Třinec leží řešená oblast v zóně občanské vybavenosti a v zóně 

dopravy, umístění stavby je tedy v souladu se závazným územním plánem města.  

 

2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území [3] 

 

Stavba nemá žádné vazby na související či podmiňující stavby a nejsou potřeba žádná 

opatření v dotčeném území. 

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby [3] 

 

Předpokládaná délka výstavby:  20 měsíců 

Zahájení stavby:    3/2013 

Ukončení stavby:    10/2014 

 

2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby [3] 

 

Zastavěná plocha:  2 025 m
2
 

Obestavěný prostor:  31 665 m
3 

Zpevněné plochy:  2 121 m
2 

Podlahová plocha 1.NP: 1 872,4 m
2 

Podlahová plocha 2.NP: 736,4 m
2 

Náklady na SO01:  50,5 mil. kč (bez. DPH) 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [3] 

 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [3] 

 

3.3.1 Zhodnocení staveniště [3] 

 

Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se budou muset odstranit stávající dětské 

prolézačky, víceúčelové hřiště a pískoviště. Dále budou odstraněny určené stromy a keře  

a vybourá se část zpevněných ploch. Provede se přeložka nadzemního elektrického vedení 

NN. Místem navržené sportovní haly prochází podzemní horkovodní vedení, které bude 

přeloženo. Část řešené oblasti se nachází v záplavové oblasti 100leté vody, proto bude 

vybudována protipovodňová zeď pod plotem východní části pozemku. Před zahájením 

zemních prací bude provedeno pokosení travního porostu pozemku staveniště. Zemní 

práce se zahájí skrývkou ornice, která bude uložena na pozemku staveniště a použije se 

k závěrečným úpravám pozemku po dokončení výstavby. [36] 

 

3.3.2 Urbanistické a architekt. řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících [3] 

 

Stavba se nachází v katastrálním území Třinec. Vstup do objektu je umístěn v jižní části 

objektu. Sportovní hala je navržena nepodsklepená, dvoupodlažní se zastřešením 

obloukovou střechou. Objekt je pravidelného půdorysu dvou obdélníků zakleslých do sebe. 

[36]  

 

 V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí, schodištěm, výtahem, barem, šatny, 

sklady, ošetřovna, nářaďovna, úklidová a technická místnost, toalety a vlastní hrací plocha 

sportovní haly. Bar je navržen s kapacitou 35 osob. Ve 2.NP je umístěno 15 pokojů, 

z nichž jsou 2 pokoje přizpůsobeny imobilním občanům, dále je na patře umístěna tribuna 

OSSPO, dvě tribuny s celkovou kapacitou 84 sedadel, toalety pro OSSPO a dvě úklidové 

místnosti. [36] 
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3.3.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch [3] 

 

SO 01 – Víceúčelová sportovní hala 

 

Konstrukce základů jsou běžného provedení, plošné, v dolní části z prostého betonu, 

v horní části z betonu železového. Zdivo obvodové, vnitřní nosné, výplňové včetně 

příslušných překladů a věnců, jsou řešeny stavebním systémem POROTHERM. Stropy 

jsou také navrženy ze stavebního systému POROTHERM. Střecha je oblouková, nosnou 

konstrukci tvoří obloukové dřevěné lepené vazníky, dřevěné rozpěry a zavětrovací ocelové 

kříže. Střecha je navržena s krytinou z hladkých plechů LINDAB. Okna jsou v celém 

objektu plastové, otvíravé a sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem. Venkovní dveře jsou 

hliníkové a vnitřní hliníkové a dřevěné, jsou navrženy včetně zárubní a přechodových 

duralových lišt. [36] 

 

Více je objekt SO 01 popsán v technické zprávě k tomuto objektu. 

     

SO 02 - Přípojka pitné vody  

 

Zásobení sportovní haly pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou 

na místní vodovodní řad DN 80. Vodoměr a hlavní uzávěr vody budou umístěny v 

napojované sportovní hale. [36] 

 

Výpočet spotřeby vody: dle [1], [36] 

 

- Výpočet průměrné denní potřeby vody dle vzorce isid PqQ    

siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 

iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 162 návštěvníků  

Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os 
. 
den, pro ubytovánu 150 l/os 

. 
den.  

 

 1504060119isid PqQ 13 140 l/den 
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- Výpočet maximální denní potřeby vody dle vzorce ddd kQQ max,  

dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 

 25,113140max, ddd kQQ  16 425 l/den 

 

- Výpočet maximální hodinové potřeby vody dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24

1
 

hk součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,8 

 8,116425
24

1

24

1
max,max, hdh kQQ  1 232 l/h = 0,34 l/s 

 

- Výpočet DN 










434,04max,hQ
DN  70 mm [36] 

 

Materiál: 

 

Potrubí přípojky vodovodu bude z PE trub tlakových HDPE DN 80. Napojení na 

vodovodní řad se provede pomocí navrtávacího pásu a armatur. Pod zpevněnými plochami 

se přípojka vody pitné uloží do ochranného potrubí DN 160. Potrubí bude plnit zároveň 

funkci požárního vodovodu, který upravuje norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 

staveb – zásobování požární vodou, která stanovuje potřebu požární vody dle druhu 

objektů a jejich plochy požárního úseku S. Dle této normy vyhovuje navržený průměr  

DN 80. Potrubí bude uloženo do hloubky min. 1,2 m. [7], [36] 

 

 Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 

 

SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 

 

Odvod splaškových vod je navržen splaškovou kanalizační přípojkou, napojenou do místní 

splaškové kanalizace, která byla zrealizována v rámci programu REVITALIZACE 
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POVODÍ OLŠE. Při výpočtu vycházíme z množství vodárenské potřeby vody, která se 

rovná množství splašků. [36] 

 

Výpočet splaškových odpadních vod: dle [1], [36] 

 

- Výpočet průměrného denního průtoku splaškových vod dle vzorce isid PqQ    

siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 

iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 149 návštěvníků 

Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os 
. 
den, pro ubytovánu 150 l/os 

. 
den.  

 1504060119isid PqQ 13 140 l/den 

 

- Výpočet maximálního denního průtoku dle vzorce ddd kQQ max,  

dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 

 25,113140max, ddd kQQ  16 425 l/den 

 

- Výpočet max. hodinového průtoku splaškových vod dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24

1
 

hk součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod = 5,15 

 15,516425
24

1

24

1
max,max, hdh kQQ  3 525l/h = 1,0 l/s  

 

- Výpočet DN 










40,14max,hQ
DN  120 mm [36] 

 

Materiál: 

 

Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 

provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 

SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 

šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 

kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné. [36] 
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Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 

 

SO 04 - Dešťová kanalizace 

 

Kanalizace dešťová odvádí dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch. 

Součástí dešťové kanalizace je také drenážní potrubí DN 150, vedoucí okolo objektu a 

ústící do vsakovacích bloků. Dešťová kanalizace je dále složena z lapačů střešních 

splavenin a uličních vpustí zaústěných do navrženého ležatého potrubí DN 200, které je 

napojeno přes dešťové kanalizační šachty a ústí do vsakovacích bloků, určených k utrácení 

dešťových vod na vlastním pozemku. Jejich výpočet viz příloha č. 2 – Výpočet objemu 

vsakovací nádrže. [36] 

 

Výpočet dešťových odpadních vod: dle [1], [36] 

 

- Výpočtový průtok dle vzorce svýp qSQ   

  součinitel odtoku = 0,9 

S  odvodňovaná plocha = 0,243 ha (střecha) + 0,169 ha (zpevněné plochy) = 0,412 ha 

sq  vydatnost směrodatného deště = 125  l / (s 
.
 ha) 

4,46125412,09,0  svýp qSQ  l/s  

Návrh DN 200, dle dimenzování pro POLO ECO plus (Q = 47,10 l/s, v = 1,73 m/s,  

spád = 2%) [23], [36] 

 

Materiál: 

 

Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 

provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 

SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 

šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 

kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné. [36] 
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Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m. [36] 

 

SO 05 - Přípojka horkovodní 

 

Výpočet potřeby tepla se řadí dle využití do kategorie vytápění vnitřních prostor objektů 

(ztráty tepla prostupem). Vycházíme z tepelných bilancí budov za setrvalého stavu při 

určitých klimatických podmínkách. Výpočet je proveden zjednodušeným výpočtem 

vycházejícím ze znalosti obestavěného prostoru a tepelné charakteristiky budovy. [1], [36] 

 

Výpočet potřeby tepla: dle [1], [36] 

 

- Výpočet tepelného příkonu budovy )( zvoob ttqVG   

V obestavěný prostor budovy = 31 665 m
3 

oq  tepelná charakteristika budovy = 0,44 [W / (m
3
 
.
 K)] 

vt  průměrná vnitřní teplota = 18 ºC = 291,15 K 

zt  nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti = - 15 ºC = 258,15 K 

 )15,25815,291(44,031655)( zvoob ttqVG  459 631 W 

 

- Výpočet ročního odběru 61024)(  nttqVG zpvoor  

zpt  průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období = 3,6 ºC = 276,75 K 

n  počet dní otopného období podle třicetiletého nebo padesátiletého průměru = 219 dní 

  66 1021924)75,27615,291(44,0316551024)( nttqVG zpvoor  

= 1 054 MWh/r [36] 

 

Materiál: 

 

Horkovodní potrubí bude provedeno podzemním dvoutrubkovým systémem z 

předizolovaného potrubí ALSTOM 2x DN 40 (110 IZ). [36] 
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SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 

 

Zásobení elektrickou energií bude napojeno na místní rozvod NN - ČEZ Distribuce. Na 

pozemku bude vybudován elektroměrový pilíř pro napojení elektrickou energii sportovní 

haly. Výpočet je stanoven dle výpočtů pro stavbu bytového charakteru. [36] 

 

Výpočet potřeby elektrické energie: dle [1], [36] 

 

- Výpočtové zatížení nbio PP   

biP  součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení, protože je potřeba 

určit spotřebu sportovní haly zavedeme předpoklad, že 1byt = 4 osobám, kapacita všech 

provozů haly je na 162 osob, proto budeme uvažovat 41 bytů. Dle hodnoty specifické 

potřeby elektrické energie řadíme objekt do kategorie B2, tj. pro byt v němž se elektrická 

energie používá pro osvětlení, drobné domácí elektrospotřebiče, elektrický sporák s pečící 

troubou a přípravu TUV, 10,10biP . 

n  soudobost pro n bytů = 0,39 

16239,010,1041  nbio PP   kVA [36] 

 

Dle tabulky počtu bytových jednotek zásobených elektrickou energií z jedné 

trafostanice příslušného výkonu, bude objekt napojen na trafostanici o výkonu 250 kVA. 

Tato trafostanice vyhoví i vzhledem k výpočtovému zatížení oP . [36] 

 

SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení 

 

V uvedené lokalitě se nachází rozvod podzemní telekomunikační sítě Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s.. Rozvod se nachází západně od řešené oblasti, přípojka bude vedena do nově 

navržené sportovní haly. Její návrh a požadavky pro provedení určí správce sítě Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s.. [36] 
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SO 08 - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 

 

Chodníky: 

Přístupy budou řešeny nepojízdnou zpevněnou plochou s povrchem ze zámkové dlažby. 

Chodníky jsou navrženy s minimální šířkou od 1,5m a více. Provede se skrývka ornice, 

která bude uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. 

Budou provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace 

použitého povrchu. Vytěžená zemina se uskladní na pozemku staveniště a použije se 

k závěrečným úpravám pozemku. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4. [36]  

 

Skladba zámkové dlažby D2-D-1-CH-PII a PIII (chodník): [27] [36] 

- Betonová zámková dlažba    tl.   60 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)   tl. 150 mm ↓45 MPa 

Celkem 250 mm 

 

 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  

100 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí konstrukční vrstva ze 

struskového materiálu tloušťky 150 mm. Dále se provede kladecí vrstva z drceného 

kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást betonová zámková dlažba tloušťky 

60 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. [36] 

 

Příjezdy a parkování: 

Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 

z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 

do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 

stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Rozměry komunikací jsou 

stanoveny dle normy ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [8] 

Podél jednosměrné komunikace jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování 

je 39 parkovacích míst, z toho jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro 

autobus. Parkovací stání pro imobilní jsou navrhnuta u vstupu do haly, pro co nejkratší 

docházkovou vzdálenost. Parkovací stání byla navržena dle normy ČSN 73 6110 – 

Projektování místních komunikací. [8], [9], [36] 
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Výpočet počtu parkovacích stání: dle [9], [36]  

 

paa kkPkON  00 , 321 NNNN   

N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

1N  celkový počet stání pro sportovní halu 

2N  celkový počet stání pro ubytovnu 

3N  celkový počet stání pro restauraci 

 

00 ,PO  základní počet odstavných a parkovacích stání dle tab. 34 - ČSN 73 6110.  

- Pro sportoviště s diváky – halu, určujeme počet parkovacích míst podle účelové jednotky, 

kterou je v tomto případě počet diváků. Na 1 stání připadá 10-12 diváků, proto na 87 

diváků připadá 7,25 parkovacího stání. => 00 O , 25,70 P . 

 

- Pro ubytovnu, určujeme počet odstavných a parkovacích míst podle účelové jednotky, 

kterou je v tomto případě počet lůžek. Na 1 odstavné stání připadají 3 lůžka, proto na 40 

lůžek připadá 13,33 odstavných stání. Na 1 parkovací stání připadají 4 lůžka, proto na 40 

lůžek připadá 10 parkovacích stání. => 33,130 O , 100 P . 

 

- Pro restauraci, určujeme počet parkovacích míst podle účelové jednotky, kterou je 

v tomto případě plocha pro hosty v m2. Na 1 stání připadá 8-10 m2, proto na 93,35 m2 

připadá 9,34 parkovacího stání. => 00 O , 34,90 P . 

 

ak  součinitel vlivu stupně automobilizace = 1 

 

pk  součinitel redukce počtu stání. Dle charakteru území řadíme danou oblast dle tab. 30, 

31, 32 - ČSN 73 6110 do kategorie B. Sportovní hala je v docházkové vzdálenosti 10 

minut od autobusového stanoviště a vlakového nádraží, dále je přímo na hranici areálu 

umístěna autobusová zastávka MHD. Dle počtu obyvatel je zařazena do skupiny 2 – obce 

(města) do 50 000 obyvatel. Dále do již zmiňované kategorie B – stavby v centru obce, ale 

mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy území 

městskou hromadnou dopravou.  8,0pk  
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8,58,0125,710001  paa kkPkON  = > min. 6 stání  

33,218,0110133,13002  paa kkPkON  = > min. 22 stání  

47,78,0134,910003  paa kkPkON  = > min. 8 stání  

 8226321 NNNN  min. 36 stání [36] 

 

Příjezdy jsou navrhnuty s asfaltovým povrchem a parkování bude řešeno 

zpevněnou plochou pojízdnou ze zámkové dlažby. Provede se skrývka ornice, která bude 

uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. Budou 

provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace použitého 

povrchu. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4. [36] 

 

Skladba zámkové dlažba D1-D-1-V-PII (parkoviště): [27], [36] 

- Betonová zámková dlažba    tl.   80 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm ↓110 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)   tl.   90 mm  ↓80 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 32-64)  tl. 100 mm  ↓80 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-124)  tl. 100 mm  ↓45 MPa 

Celkem 410 mm 

 

 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  

260 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí postupně konstrukční vrstvy 

struskového materiálu předepsaných tloušťek, každá jednotlivá vrstva se zhutní. Dále se 

provede kladecí vrstva z drceného kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást 

betonová zámková dlažba tloušťky 80 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. [36] 

Skladba asfaltové komunikace D1-N-1-III-P2 (příjezdy): [27] [36] 

- ABS I       tl.   40 mm 

- ABH I       tl.   60 mm  

- Obalované kamenivo     tl.   50 mm  ↓140 MPa 

- Kamenivo (fr. 0-22)     tl.   70 mm  ↓90 MPa 

- Štěrk (fr. 32-63)     tl. 100 mm  ↓90 MPa 

- Štěrkodrť (fr. 0-63)     tl. 150 mm  ↓60 MPa 

Celkem 470 mm 
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Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca 300 mm 

bude provedeno zhutnění. Následně se provede násyp postupně všech vrstev štěrku a 

kameniva a zhutnění se každá jednotlivá vrstva zvlášť. Dále se položí zhutněná vrstva 

obalovaného kameniva a ložná vrstva asfaltového betonu hrubozrnného a střednězrnného, 

tyto vrstvy budou také hutněné. [36] 

 

Mobiliář a zeleň: 

 

Mezi navržené prvky městského mobiliáře patří dětské hřiště s herní sestavou, 

pružinovými houpadly, lavičky a odpadkové koše umístěné v celé řešené oblasti. Dětské 

hřiště je navrženo v severní části řešeného území. Celková plocha dětského hřiště je  

96,6 m
2
, povrch bude z pryžové protipádové dlažby tloušťky min. 50 mm. Tento povrch 

vyhovuje požadavkům ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz. [11] Mezi jednotlivé 

části dětského hřiště jsou navrženy prvky, které jsou certifikovány dle ČSN EN 1176 – 

Zařízení dětských hřišť. [10], [36] 

 

Specifikace vybavení mobiliáře: 

M-01 – HERNÍ SESTAVA – hrad jednověžový – 1 ks [22], [36] 

Věková kategorie: od 3 do 14 let 

Potřebná plocha pro realizaci: 9,5x 9,16 m 

Plocha bezpečnostní zóny: 51 m
2
 

Obvod bezpečnostní zóny: 31 m 

Rozměry zařízení: 4,7x 4,3x 4,05 m 

Možná výška volného pádu: 2 m 

Počet uživatelů: 10 

Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,3 [11] 

 

  

Obr. 1 – Herní sestava – hrad jednověžový [22], [36] 
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M-02 – HERNÍ PRVKY – pružinová houpadla – 2 ks - [22], [36] 

Věková kategorie: od 3 do 12 let 

Potřebná plocha pro 

realizaci: 

3,9x 3,25 m 

Plocha bezpečnostní zóny: 11 m
2
 

Obvod bezpečnostní zóny: 12 m 

Rozměry zařízení: 0,9x 0,31x 0,92 m 

Možná výška volného pádu: 0,51 m 

Počet uživatelů: 1 

Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,6 [11] 

 

  

Obr. 2 – Herní prvek – pružinové houpadlo [22], [36] 

 

M-03 – LAVIČKA OKOLO STROMU S OPĚRADLEM – 1 ks [19], [36] 

Rozměr: 3,2x 3,2x 0,85 m 

Hmotnost: 244 kg 

Určení: Exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

 

Obr. 3 – Lavička okolo stromu [19], [36] 
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M-04 – LAVIČKA S OPĚRADLEM – 3 ks [19], [36] 

Rozměr: 1,9x 0,8x 1,15 m 

Hmotnost: 85 kg 

Určení: Exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

M-05 – KOŠ KULATÝ – 11 ks [19], [36] 

Rozměr: 0,44x 0,44x 0,75 m 

Hmotnost: 20 kg 

Určení: Exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

M-06 – STOJAN NA KOLA – 1 ks [22], [36] 

Rozměr: 3,5x 0,4 m 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

 

Osvětlení: 

Vzhledem k tomu že se nenavrhuje přípojka veřejného osvětlení, z důvodu že stávající 

osvětlení je umístěno podél komunikace U Splavu a je tedy dostačující, budeme řešit 

jenom osvětlení dětského hřiště, chodníků a parkovacích stání. Všechny tyto osvětlení 

budou řešeny pomocí venkovních nástěnných svítidel, umístěných na budově navrhované 

sportovní haly a napojených na sportovní halu. Dětské hřiště zároveň osvětluje stávající 

veřejné osvětlení. [36] 

 

3.3.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [3] 

 

Viz. kapitola 3.3.3 popis jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. 
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3.3.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území [3] 

 

Viz. kapitola 3.3.3 popis jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. Stavba není 

navrhována na poddolovaném území, ani ve svažitém terénu. 

 

3.3.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany [3] 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je navržena z běžných stavebních 

materiálu a při výstavbě se budou provádět běžné stavební technologie. Objekt je vytápěn 

horkovodem, dešťové vody jsou odváděny do vsakovacích bloků, umístěných na pozemku 

investora. Splaškové vody jsou vedeny do veřejné kanalizace. Při užívání stavby budou 

v celém areálu umístěny nádoby na komunální odpad.  

 

 Všechny odpady vzniklé při realizaci objektu, jako jsou například beton, cihly, 

dřevo, sklo, plasty, kovy, zemina a další budou dodavatelem stavby třízeny a pokud 

nebudou využitelné při vlastní realizaci objektu, budou odvezeny na příslušnou skládku. 

Během stavby nebudou vznikat nebezpečné stavební odpady, jako jsou asfaltové směsi 

obsahující dehet, nebo stavební materiály obsahující azbest. 

 

3.3.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístup. ploch a komunikací [3] 

 

Příjezd k objektu je bezbariérový, samotný pohyb v areálu sportovní haly je také 

bezbariérový. Mimo areál jsou umístěny chodníky, které jsou jen částečně řešeny 

bezbariérově, je zajištěn bezbariérový přístup k MHD a železniční stanici. 

 

3.3.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace [3] 

 

Byl proveden vlastní průzkum řešené oblasti, včetně její fotodokumentace, viz. přílohy. 

Geologický průzkum ani měření radonu nebylo provedeno. 
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3.3.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém [3] 

 

Podkladem je vypracování koordinační situace stavby v měřítku 1:500, je v ní umístěn 

navrhovaný objekt, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Jako 

geodetický polohový systém je použit S-JTSK a jako výškový systém je užit B.p.V. 

 

3.3.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory [3] 

 

Stavební objekty: 

 

SO 01 - Víceúčelová sportovní hala 

SO 08  - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 

 

Inženýrské objekty: 

 

SO 02 - Přípojka pitné vody 

SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 

SO 04 – Dešťová kanalizace 

SO 05 – Horkovodní přípojka 

SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 

SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení  

SO 09  - Přeložka stávajícího silového vedení NN 

SO 10  - Přeložka stávajícího horkovodního vedení 

 

Technologické provozní soubory: 

 

Stavba neobsahuje žádné technologické, ani provozní soubory. 
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3.3.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace [3] 

 

V době výstavby musí být zajištěn nerušený provoz základní školy. Musí se zajistit 

bezpečný příchod dětí, vyučujících a ostatních osob do stávající budovy základní školy, 

proto musí být celé staveniště oploceno. Mateřská školka bude v době výstavby uzavřena, 

na její provoz nemusí být brán zřetel. Stavba se bude provádět se všemi 

nutnými případnými opatřeními proti hlučnosti, prašnosti a vibracím. Pokud bude stavbou 

poškozena některá část okolních ploch, odstraní se tyto závady vrácením do původního 

stavu nejpozději do termínu dokončení stavby. Tyto závady, ale nesmí bránit v provozu 

stávajících ploch, pokud tomu tak je, je nutné závadu odstranit ihned, aspoň do 

provozuschopného stavu. Při dodržení všech opatření nebude mít stavba negativní vliv na 

okolní stavby a pozemky. 

 

3.3.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků [3] 

 

Při provádění stavby je nutno dbát všech nařízení a vyhlášek, jejich bližší popis je uveden 

v technické zprávě ZOV. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita [3] 

 

Návrh stavby respektuje jednotlivé ČSN, prováděcí vyhlášky a jsou dodrženy požadavky 

jednotlivých výrobců. Při dodržení jednotlivých požadavků nebude mít realizace stavby za 

následek zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení anebo instalovaného materiálu v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce. [3] 

 

 Součástí diplomové práce není zpracování statického posudku, ten by zpracovával 

odborník, statik jednotlivých konstrukčních částí stavby. V tomto případě by se jednalo o 

statika železobetonových a dřevěných konstrukcí stavby.   
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3.3 Požární bezpečnost [3] 

 

Návrh stavby respektuje jednotlivé ČSN, v budově jsou navrženy únikové cesty, včetně 

úpravy jednotlivých dveří, tak aby bylo umožněno jejich otevření v případě požáru. 

Součástí stavby je i umístění detekcí a signalizací požáru a umístění požárních hydrantů a 

hasicích přístrojů.  

 

 Součástí diplomové práce není zpracování požárně bezpečnostního řešení, ten by 

zpracoval specialista, z této zprávy by byly přesně specifikovány jednotlivé požadavky a 

požární odolnost jednotlivých konstrukcí.  

 

 Odborník by zpracoval požadavky, aby bylo zajištěno, že v případě požáru bude: 

  - zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu 

  - bude omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 

  - bude omezeno šíření požáru na sousední stavbu 

  - bude umožněna evakuace osob a zvířat 

  - bude umožněn bezpečný zásah jednotek požární ochrany [3] 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [3] 

 

Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 

bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 

23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení vlády  

č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a další platné 

bezpečnostní předpisy a nařízení. [16], [17], [18] 



36 

 

 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni ke všem pracím, které mají provádět. 

Práce na staveništi mohou provádět pouze osoby k tomu určené. Pracovníci musí být 

proškoleni i v oblasti BOZP.  

 

V době realizace musíme dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a 

nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 

ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a 

krajiny. Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

Zejména bude respektován zákon č. 185/2006 Sb., zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. [15]  

 

3.5 Bezpečnost při užívání [3] 

 

Stavba nevyvolává zvýšené riziko, když se budou dodržovat zásadní standardy ochrany 

zdraví v průběhu užívání objektu. Objekt je navržen tak, aby při jeho provozu nedocházelo 

k uklouznutí, pádu z výšky ani nárazu. Na chodbách budou umístěny cedule s označením 

únikových cest z objektu.  

 

3.6 Ochrana proti hluku [3] 

 

Stavba respektuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací a další platné bezpečnostní předpisy a nařízení. V pracovní době, tj. 

od cca 7 – 15h se předpokládán, mírné zvýšení hluku, způsobené realizací stavby. Po 

dokončení stavby, nebude překročena nejvyšší povolená hranice hluku v této oblasti. 

Stavba je navržena z materiálů, které zabezpečí dostatečné pohlcení hluku uvnitř budovy. 

[17]   
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla [3] 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov [3] 

Objekt splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2 

Požadavky. V rámci diplomové práce byly vypracovány tepelně technické posudky 

jednotlivých konstrukcí, viz. kapitola 6. Tepelně technické posouzení v programu TEPLO 

2009. [13], [32] 

 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby [3] 

 

Podle zhotoveného energetického štítku obálky budovy, je navržená sportovní hala 

zařazena do kategorie C – vyhovující. Součástí diplomové práce bylo vyhotovení tohoto 

posudku, viz. kapitola 6. Tepelně technické posouzení. [24] 

 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pochybu a orientace [3] 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 389/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [6] 

 

  

 Vstup do objektu je ze zpevněné plochy, která je v max. sklonu 2%, tímto mají 

imobilní bezproblémový přístup do objektu. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5m a větší. 

Před vstupem do objektu je dostatečný manipulační prostor pro vozík 1,5 x 1,5, dveře se 

otvírají dovnitř. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové, o rozměru 1750 mm, kdy jedno křídlo je 

navrženo průchozí šířky 900 mm a je opatřeno madlem, umístěným na straně opačné než 

jsou závěsy. [6] 

 

 V hale jsou navrženy chodby umožňující pohyb osob na vozíku, vzhledem k tomu, 

že sportovní vozíky mají větší šířku, než vozíky obyčejné, jsou všechny chodby 
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dimenzovány na kružnici o průměru 1800 mm. V 1.NP je navržena jedna šatna pro 

imobilní sportovce, včetně sprch a WC a dále je zde umístěno WC pro diváky a 

návštěvníky recepce OSSPO. Ve 2.NP jsou navrženy dva pokoje pro imobilní, včetně WC 

a sprchy, speciální tribuna a WC pro OSSPO.  Vodorovná doprava imobilních na tribunu je 

zajištěna výtahem umístěným u recepce, dveře výtahu jsou automatické posuvné. Výtah je 

navržen typu SCHINDLER, bez strojovny, před tímto výtahem je manipulační prostor o 

průměru kružnice 1800 mm. Dveře na WC OSSPO jsou navrženy s otvíráním ven, všechny 

dveře pro imobilní jsou navrženy s vodorovnými madly. Schodiště je navrženo 

dvouramenné, první a poslední stupeň je opatřený barevným vodícím proužkem o 

minimální tloušťce 50 mm. Podlahy navržené ve sportovní hale jsou z protiskluzného 

povrchu. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [3] 

 

Proti působení vnějších vlivů bude stavbu chránit především hydroizolace spodní stavby, 

která bude protažena 200 mm nad terén, tato izolace bude stavbu chránit proti působení 

zemní vlhkosti. Obvodový plášť a střecha budou stavbu chránit před klimatickými vlivy. 

 

 V oblasti stavby se nevyskytuje radon, stavba neleží na poddolovaném území, 

nehrozí zde sesuv půdy ani seismicita. Část řešeného území, né stavba samotná leží 

v záplavovém území 100 – leté vody, byla proto navržená protipovodňová zeď pod plotem, 

ve východní části území.  

 

3.10 Ochrana obyvatelstva [3] 

 

Ochrana obyvatelstva při realizaci stavby je popsána v technické zprávě ZOV. Při provozu 

haly se ochrana obyvatelstva nevyžaduje, sportovní hala bude sloužit především 

obyvatelům města Třinec. Stavba bude oplocena. 
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3.11 Inženýrské stavby [3] 

 

Samotné inženýrské objekty jsou detailně popsány v kapitole 3.3.3 Technické řešení 

s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch.  

 

3.11.1 Odvodnění území, včetně zneškodňování odpadních vod [3] 

 

Odvodnění ze střechy a zpevněných ploch je pomocí lapačů střešních splavenin a uličních 

vpustí zaústěných do ležatého potrubí DN 200, toto potrubí odvádí dešťové vody do 

vsakovacích bloků umístěných na pozemku. Součástí dešťové kanalizace je rovněž 

drenážní potrubí DN 150, které je vedeno po obvodu objektu a odvádí dešťové vody taktéž 

do vsakovacích bloků. Odpadní vody jsou odvedeny splaškovou kanalizací DN 200 do 

veřejné splaškové kanalizace.  

 

3.11.2 Zásobování vodou [3] 

 

Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou DN 70, napojenou na stávající 

vodovodní řád DN 80. Vodoměr i hlavní uzávěr vody jsou navrženy v objektu. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi [3] 

 

Stavba je napojena na místní rozvod NN – ČEZ Distribuce, napojení bude provedeno dle 

požadavků vlastníka. Na pozemku bude vybudován elektroměrný pilíř.  

 

3.11.4 Řešení dopravy [3] 

 

Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 

z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 

do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 

stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Podél jednosměrné komunikace 

jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování je 39 parkovacích míst, z toho 

jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro autobus. [36] 
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3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav [3] 

 

Zpevněné plochy, jako jsou parkovací stání a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. 

Komunikace jsou z asfaltového betonu, dětské hřiště je z pryžové dlažby. Okolní plochy 

jsou zatravněny.  

 

3.11.6 Elektronické komunikace [3] 

 

Počítá se s napojením stavby na elektronické komunikace. V prostorách haly bude možnost 

bezdrátového připojení k internetu. Osvětlení bude vedeno z rozvaděčů umístěných 

v technické místnosti.  

 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb [3] 

 

Nejedná se o výrobní ani technologické zařízení stavby.  
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [3] 

 

 

4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště [3] 

 

Staveniště se nachází v severovýchodní části města, v katastrálním území Třinec na 

parcelách č. 230, 231 a  223/1 ve vlastnictví investora. Tvar pozemku nepravidelný, 

s rozlohou přibližně je 5370 m
2
. Řešená oblast je ohraničena místní komunikací U Splavu. 

Daná lokalita se nachází v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, ve vlastnictví 

města Třinec. V územním plánu města Třinec leží řešené území v zóně občanské 

vybavenosti a v zóně dopravy. [36] 

 

V řešené oblasti stojí budova mateřské školy, dále se na pozemcích nachází dětské 

hřiště s prolézačkami a víceúčelové tartanové hřiště, obě tyto hřiště jsou ve špatném stavu 

a budou odstraněny. Dále se zde nachází stromy, keře a porosty, určené k odstranění. 

Součásti stavby je také vybourání části stávající areálové živičné komunikace a její zpětné 

položení. Terén je rovinný s mírným sklonem. [36] 

 

 Z důvodu bezpečného provozu na staveništi bude po přesném vytýčení staveniště 

provedeno oplocení výšky 1,8m a opatřeno potřebnými cedulemi se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. [36] 

 

 Na staveništi bude provedena mezideponie zeminy potřebné k závěrečným 

terénním úpravám na pozemku. Nepotřebná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku.  

Zásobování materiálem bude prováděno postupně dle potřeb stavby a tento materiál bude 

skladován v areálu na pozemku investora. [36] 
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Příjezd a přístup na staveniště je ze stávající místní komunikace U Splavu ve 

východní části řešeného území. Na výjezdu na tuto komunikaci bude umístěno dopravní 

značení. Uvnitř areálu se zřídí nezpevněná komunikace z betonových panelů pro pojíždění 

vozidel stavby. [36]   

 

6.2 Významné sítě technické infrastruktury [3] 

 

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí na 

staveništi. Dále bude provedeno jejich označení, jak polohové, tak výškové. V řešené 

oblasti se nachází podzemní horkovodní vedení, podzemní el. vedení NN a podzemní 

vodovod a kanalizace.  

 

6.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [3] 

 

Staveniště bude napojeno na vodovodní řád, bude proveden staveništní vodovodní rozvod 

se zajištěním měření spotřeby vody. Zásobování elektřinou bude provedeno také pomocí 

napojení na stávající elektrické vedení NN a bude zajištěno měření spotřeby elektrické 

energie. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby v průběhu stavby nedocházelo 

k rozmočení pozemku, ani k znečištění přiléhajících odvodňovacích zařízení pozemních 

komunikací, nebo jiných přiléhajících ploch.  

 

6.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [3]  

 

Staveniště bude oploceno a osvětleno v nočních hodinách. Stavba musí zajistit bezpečnou 

dopravu materiálů, nesmí ohrozit bezpečnost na okolních pozemních komunikacích, včetně 

pěších a OSSPO.  
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6.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů [3] 

  

V době výstavby musí být zajištěn nerušený provoz základní školy. Musí se zajistit 

bezpečný příchod dětí, vyučujících a ostatních osob do stávající budovy základní školy. 

Mateřská školka bude v době výstavby uzavřena, na její provoz nemusí být brán zřetel. 

Stavba se bude provádět se všemi nutnými případnými opatřeními proti hlučnosti, 

prašnosti a vibracím. Pokud bude stavbou poškozena některá část okolních ploch, odstraní 

se tyto závady vrácením do původního stavu nejpozději do termínu dokončení stavby. Tyto 

závady, ale nesmí bránit v provozu stávajících ploch, pokud tomu tak je, je nutné závadu 

odstranit ihned, aspoň do provozuschopného stavu.  

 

6.6 Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů 

[3] 

  

Na staveništi se nachází stávající objekt mateřské školy, tento objekt nebude využit. Dále 

se na pozemku nachází pouze objekty stávajících inženýrských sítí. Nový trvalý stavební 

objekt nebude zřizován. Staveniště se vybaví mobilními staveništními unimo buňkami, 

jedna bude sloužit vedoucímu pracovníkovi jako kancelář a druhá bude pro stavební 

dělníky, bude jim sloužit také jako šatna a denní místnost. Obě tyto buňky budou vybaveny 

sprchou a budou připojeny na potřebné sítě technické infrastruktury. Dále se staveniště 

vybaví mobilním WC, suchým skladem, skladovacími plochami, kontejnerem na 

staveništní odpad a nádobou na komunální odpad.   

 

6.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [3] 

  

Nebudou provedeny žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
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6.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci [3] 

  

Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 

bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 

23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak nařízení vlády  

č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a další platné 

bezpečnostní předpisy a nařízení. [16], [17], [18] 

 

6.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [3] 

  

V době realizace musíme dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné 

prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti 

znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a krajiny. 

Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

 

6.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

[3] 

  

Předpokládaná délka výstavby:  20 měsíců 

Zahájení stavby:    3/2013 

Ukončení stavby:    10/2014 
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5. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA [3] 

 

 

5.1 Účel objektu [3] 

 

Navržená víceúčelová sportovní hala bude sloužit širokému využití občanů, využívat ji 

budou žáci stávající základní školy, rekreační sportovci a také soutěžní sporty, jako jsou 

florbal, házená, futsal, tenis, volejbal, badminton a basketbal. [36] 

 

 Stavba se nachází v katastrálním území Třinec. Vstup do objektu je umístěn v jižní 

části objektu. Sportovní hala je navržena nepodsklepená, dvoupodlažní se zastřešením 

obloukovou střechou. Objekt je pravidelného půdorysu dvou obdélníků zakleslých do sebe. 

V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí, schodištěm, výtahem, barem, šatny, sklady, 

ošetřovna, nářaďovna, úklidová a technická místnost, toalety a vlastní hrací plocha 

sportovní haly. Bar je navržen s kapacitou 35 osob. Ve 2.NP je umístěno 15 pokojů, 

z nichž jsou 2 pokoje přizpůsobeny imobilním občanům, dále je na patře umístěna tribuna 

OSSPO, dvě tribuny s celkovou kapacitou 84 sedadel, toalety pro OSSPO a dvě úklidové 

místnosti. [36] 

 

5.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [3] 

 

Přístup do sportovní haly je řešen z místní komunikace U Splavu, kde je navrhnut 

nový chodník pro pěší šířky 1,5 m a více. Automobilová doprava je vedena na řešené 

území také z místní komunikace U Splavu, ale je na rozdíl od pěších vedena z jižního 

směru. V areálu je navrženo 39 parkovacích stání, z toho 3 pro OSSPO a navíc je navrženo 

1 stání pro autobus. [36] 
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Vstup do objektu je řešen bez jakýchkoliv výškových překážek z navrženého 

chodníku opatřeného umělými vodícími liniemi. V návrhu je brán zřetel na minimální 

manipulační prostor pro otáčení vozíku, a to kruh o průměru 1 500 mm (1 800 pro 

komfortnější užívání OSSPO). Před vstupem do objektu je volná plocha 1 500/1 500 mm. 

Sklon není větší než 1:50 (2,0%). Vstup do objektu má šířku 1 750 mm, je tvořen 

dvoukřídlovými dveřmi, hlavní křídlo umožňuje otevření 900 mm a je ve výši 850 mm 

opatřeno vodorovnými madly. Dveře jsou ze 2/3 prosklené, výška prosklení není nižší než 

400 mm. Okna jsou navržena jako otvíravá, sklápěcí otvírané klikou z vnitřní strany, pouze 

v místnostech určených speciálně osobám OSSPO je vždy minimálně jedno okno navrženo 

s pákovým ovládáním, umístěným ve výšce 1 000 mm nad podlahou. Parapet je ve výšce 

900 mm. [36] 

 

Stěny šaten a hygienických zařízení umožňují kotvení madel s nosností  

min. 150 kg. Záchodové kabiny jsou navrženy s rozměry 900/1 500 a více, s dveřmi 

otevíranými dovnitř. Záchody pro OSSPO mají rozměry 1 800/2 150 mm, dveře jsou 

otvíravé ven, mají šířku 800 mm a jsou opatřeny zámkem, který je odjistitelný zvenku. 

V záchodové kabině pro imobilní je umístěno kromě záchodové mísy s madly také 

umyvadlo, háček na oděvy, zrcadlo a odpadkový koš. [36] 

 

V každé šatně je navržena vždy 1 sprcha pro 5 sportovců. Sprchové boxy mají 

půdorysné rozměry 900/900 mm, sprchové kouty pro imobilní sportovce jsou opatřeny 

sklopným sedátkem, vodorovným i svislým madlem a ruční sprchou s pákovým 

ovládáním. [36] 

 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné s 20 stupni (v každém rameni 10 stupňů), 

se sklonem 29°, který je dostačující vzhledem k návrhu výtahu v hale. Schodiště je 

opatřeno zábradlím, kotveným do konstrukce schodiště a madly uchyceními na stěnách. 

Tyto bezpečnostní prvky jsou umístěny ve výšce 900 mm a přesahují  

o 150 mm první a poslední stupeň u obou ramen. Madla jsou od stěn odsazena  

70 mm, jejich tvar umožňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. Stupnice nástupního  

a výstupního schodišťového ramene jsou od ostatních kontrastně označena. Před výtahem 

je dostatečný manipulační prostor pro OSSPO, výtah je navržen se samočinnými 
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posuvnými dveřmi šířky 900 mm a klecí s rozměry 1 100/1 400 mm. Uvnitř výtahu jsou 

umístěny příslušné ovládací tlačítka a sedátko v jejich dosahu. [36]   

 

5.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění [3] 

 

Zastavěná plocha SO 01: 2 025 m
2 

Obestavěný prostor:  31 665 m
3 

Zpevněné plochy:  2 121 m
2 

Podlahová plocha 1.NP: 1 872,4 m
2 

Podlahová plocha 2.NP: 736,4 m
2 

Kapacita hlediště:  87 diváků (3 OSSPO) 

Kapacita restaurace:  35 osob 

Kapacita ubytovny:  40 osob / 15 pokojů  

 

Hala je svým vchodem orientována na jih, pokoje jsou orientovány na jih a jihovýchod. 

 

5.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost [3] 

 

Přípravné práce, výkopy, zemní práce: 

Před zahájením zemních prací se pokosí tráva. Stavební objekt se vytyčí pomocí laviček, 

označí se příslušný výškový bod, od kterého se budou brát ostatní výšky stavby. Dále se 

provede skrývka ornice, její část se uloží na pozemku investora a použije se k závěrečným 

terénním úpravám na pozemku. Výkopy se budou provádět strojně. Ta část vykopané 

zeminy, která nebude použita při výstavbě se bude průběžně nakládat a odvážet na 

skládku. Nebyl proveden geologický průzkum, předpokládá se třída těžitelnosti 3-4, 

hladina podzemní vody se dle známých místních podmínek předpokládá pod úrovní 

základové spáry. Provede se bednění základových pásů a patek. Při betonáži základů musí 

být v základové desce a základech umístěny na správných místech prostupy pro rozvody 
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ZTI. Po odbednění základů a provedení rozvodů vnitřních instalací, které jsou umístěny 

pod podlahou, budou zasypány zbylé jámy a rýhy struskou, která bude průběžně hutněna.   

 

Základy: 

Základy jsou navrženy prosté, v horní části z betonu železového B 30, oceli 10 505 (R) a 

v dolní části z betonu prostého. Sloupy jsou založeny do dvoustupňových základových 

patek. Základové patky tvoří v dolní části železobetonová monolitická část a na ní je 

osazen železobetonový kalich, do kterého se potom osadí sloup. Výztuž základového 

kalichu je z 10 505 (R). Pod spodní částí patky bude betonová podkladní vrstva, která bude 

provedena z B20.  

 

Základová deska: 

Základová betonová deska se bude provádět, až po odbednění základů, provedení rozvodů 

ZTI umístěných pod podlahou, provedení prostupů nad desku a po provedení všech 

potřebných zásypů. Deska bude provedena z B 20 a bude vyztužena svařovanou sítí 8x150-

8x150 mm. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

Základové konstrukce, včetně základové desky budou odizolovány proti zemní vlhkosti 

izolací SCHOMBURG – COMBIFLEX C2 (2 l/m2) 

 

Svislé konstrukce: 

Svislé konstrukce, včetně překladů a věnců jsou navrženy ze stavebního systému 

POROTHERM. Požadované pevnosti a tloušťky jsou uvedeny ve výkresové části. 

Obvodové zdivo bude provedeno na tepelně izolační zdící maltu POROTHERM TM, 

určenou pro vnější stěny. Vnitřní zdivo bude provedeno na vápenocementovou zdící maltu 

BAUMIT určenou pro běžné zdění. Nadokenní, nadedveřní překlady budou v provedení 

s tepelnou izolací, stejně jako věnce venkovních obvodových konstrukcí, tyto konstrukce 

budou provedeny dle technologického řešení POROTHERM. Detailněji je technologický 

postup zdění popsán v kapitole 7. Technologický postup zdění. 
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Vodorovné konstrukce: 

Konstrukce stropu jsou řešeny stavebním systémem POROTHERM, složeným z cihelných 

vložek MIAKO a ze stropních nosníků, na které jsou vložky ukládány. Strop je kombinací 

osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm. Tloušťka stropu je 350 mm, včetně podlah, 

samotná tloušťka stropu POROTHERM je 250 mm. Nad stropní vložky bude vložena 

ocelová svařovaná síť  6x150-6x150 mm a bude provedena 60 mm nadbetonávka  stropu z 

B20. Součástí stropní konstrukce nad 1.NP jsou železobetonové stropní věnce, venkovní 

obvodové věnce jsou provedeny pomocí věncovek systému POROTHERM a jsou opatřeny 

tepelnou izolací. Výztuž věnců se skládá z 4Ø V12 a třmínků Ø6, po 200 mm. V sociálních 

zařízeních a šatnách a v části kuchyně a nářaďovny je z důvodu vedení ZTI navržen SDK 

podhled. Strop nad 2.NP je navržen ze sádrokartonového podhledu RIGIPS, přichyceným 

na systémových CW FeZn profilech, nad SDK konstrukcí je vložena tepelná izolace. 

Stropy budou prováděny dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů. 

 

Schodiště: 

Všechny schodiště jsou navrženy jako dvouramenné s mezipodestou. Konstrukčně je 

navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce, z betonu B30. Mezipodesta je 

tvořena železobetonovou deskou. V části napojení na 2.NP jsou ve stropu navrženy 4 

nosníky vedle sebe a nad nimi je snížená MIAKO vložka. Povrchová úprava schodiště je 

z keramické dlažby. Schodiště je navrženo jako dvouramenné s 20 stupni (v každém 

rameni 10 stupňů), se sklonem 29°, který je dostačující vzhledem k návrhu výtahu v hale. 

Schodiště je opatřeno zábradlím, kotveným do konstrukce schodiště a madly uchyceními 

na stěnách. Tyto bezpečnostní prvky jsou umístěny ve výšce 900 mm a přesahují  

o 150 mm první a poslední stupeň u obou ramen. Madla jsou od stěn odsazena  

70 mm, jejich tvar umožňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. Stupnice nástupního  

a výstupního schodišťového ramene jsou od ostatních kontrastně označena. [36]   

 

Střecha: 

Střecha je navržena oblouková. Nosným systémem střechy jsou navrženy dřevěné lepené 

lamelové vazníky, včetně příslušných vaznic, rozpěr a zavětrování. Dřevěný nosník bude 

ukotven přes ocelové kotvící prvky, přes dřevěný podkladní trám do prefabrikovaného 
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železobetonového průvlaku, jedna podpora bude provedena jako pevná, druhá jako 

posuvná. Zastřešení nižší části haly je provedeno z dřevěných příhradových vazníků, které 

jsou ztuženy dřevěnými ondřejovými kříži, příhradové vazníky budou kotveny na 

pozinkované úhelníky do ukončujícího věnce. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny 

nátěrem proti hnilobě a škůdcům BOCHEMIT. Střecha je zateplena tepelnou izolací 

ROCKWOOL ROCKMIN tloušťky 200 mm, na spodním líci izolace je umístěna parotěsná 

zábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL, přesná skladba střechy viz výkresová část. Střecha je 

navržena s krytinou LINDAB, včetně všech příslušenství, sněhových zachytávačů, okapů a 

svodů. Plechy LINDAB jsou připevněny na křížové laťování, pod ním je umístěna pojistná 

fólie JUTAFOL D 110 SPECIAL a celoplošné bednění, následuje vlastní konstrukce 

krovu. Celá konstrukce krovu bude opatřena nátěrem BOCHEMIT.    

 

Úpravy povrchů, podhledy: 

Stěny a stropy budou opatřeny vnitřními omítkami POROTHERM UNIVERSAL, včetně 

maleb a nátěrů. Venkovní omítky budou provedeny POROTHERM TO a s povrchovou 

úpravou WEBER PAS SILIKON, nebo WEBER PAS MARMOLIT. Stěny sanitárních 

místností budou opatřeny keramickým obkladem, do výšky specifikované ve výkresové 

části. Omítky budou dodány včetně podomítkových rohovníků, obklady budou mít 

v rozích a koutech ukončující plastové lišty. V místnostech s keramickou dlažbou, kde není 

navržen keramický obklad, bude proveden keramický sokl v materiálovém provedení 

shodném s dlažbou v dané místnosti.  

 

 Podhledy jsou navrženy ze systémového řešení RIGIPS, včetně systému kotvení. 

V 1.NP je navržen podhled v šatnách, sanitárních místnostech a v části restaurace, kuchyně 

a nářaďovny. Ve 2.NP je strop ze sádrokartonových desek navržen nad všemi místnostmi. 

Všechny SDK podhledy budou provedeny včetně maleb a nátěrů. 

 

Podlahové konstrukce: 

Podlaha 1.NP je tvořena tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS 100 Z tloušťky  

160 mm, uloženou na základové konstrukci, opatřenou izolací proti zemní vlhkosti. 

Podlaha 2.NP je tvořena kročejovou tepelnou izolací STEPROCK tloušťky 40 mm, tato 

izolace je položena na konstrukci stropu ze systému POROTHERM. Na této kročejové 

izolaci je vložena polyetylénová folie.  Přesná specifikace jednotlivých druhů podlah 
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umístěných v hale je patrná z výkresové části. V sanitárních místnostech bude pod 

keramickými obklady a dlažbou provedena nátěrová izolace proti vodě SCHOBBURG – 

AQUAFIN. 

 

Výplně otvorů: 

Okna jsou navržena plastová, otvíravá sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem se 

součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m
2
K. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní plastové 

parapety a venkovní parapety z poplastovaného plechu titanzinku tl. 0,7 mm. Venkovní 

dveře jsou navrženy hliníkové, včetně zárubní, madel prahů a veškerého příslušenství. 

Vnitřní dveře jsou navrženy hliníkové a dřevěné, bez prahu s přechodovou duralovou 

lištou. 

 

Konstrukce klempířské: 

Klempířské konstrukce jsou navrženy ze systémového řešení LINDAB, včetně odpadních 

svodů a podokapních žlabů, adt.  

 

Konstrukce truhlářské: 

Atypické konstrukce interiéru budou upřesněny v projektu interiéru.  

 

Konstrukce zámečnické: 

Budou provedeny z kotevních prvků z válcovaného materiálu, nebo z tenkostěnných 

profilů. 

 

Dokončovací práce – malby, nátěry: 

Malby budou stěna a stropů budou vyhlazeny malířskou stěrkou a potom natřeny 2x 

malbou PRIMALEX. Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny penetračním nátěrem a 

potom 2x malbou PRIMALEX.  

 

 Kovové a zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrem, 1x základním a poté 2x 

krycím. Venkovní dřevěné obklady budou natřeny 3x lazurovacím nátěrem. 
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5.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [3] 

 

Tepelně technický posudek objektu je patrný v kapitole 6. Tepelně technické posouzení. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky normy ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana 

budov – Část 2:Požadavky. [13] 

 

5.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu [3] 

 

Nebyl proveden geologický průzkum, předpokládá se třída těžitelnosti 3-4, hladina 

podzemní vody se dle známých místních podmínek předpokládá pod úrovní základové 

spáry. Základy jsou navrženy prosté, v horní části z betonu železového B 30, oceli 10 505 

(R) a v dolní části z betonu prostého. Základové patky tvoří v dolní části železobetonová 

monolitická část a na ní je osazen železobetonový kalich, do kterého se potom osadí sloup. 

Výztuž základového kalichu je z 10 505 (R). Pod spodní částí patky bude betonová 

podkladní vrstva, která bude provedena z B20. 

 

5.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků [3] 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je navržena z běžných stavebních 

materiálu a při výstavbě se budou provádět běžné stavební technologie. Objekt je vytápěn 

horkovodem, dešťové vody jsou odváděny do vsakovacích bloků, umístěných na pozemku 

investora. Splaškové vody jsou vedeny do veřejné kanalizace. Při užívání stavby budou 

v celém areálu umístěny nádoby na komunální odpad.  

 

 Všechny odpady vzniklé při realizaci objektu, jako jsou například beton, cihly, 

dřevo, sklo, plasty, kovy, zemina a další budou dodavatelem stavby třízeny a pokud 

nebudou využitelné při vlastní realizaci objektu, budou odvezeny na příslušnou skládku. 

Během stavby nebudou vznikat nebezpečné stavební odpady, jako jsou asfaltové směsi 

obsahující dehet, nebo stavební materiály obsahující azbest. 
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5.8 Dopravní řešení [3] 

 

Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 

z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 

do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 

stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Podél jednosměrné komunikace 

jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování je 39 parkovacích míst, z toho 

jsou 3 stání pro OSSPO a navíc se počítá s 1 stání pro autobus. [36] 

 

5.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření [3] 

 

Proti působení vnějších vlivů bude stavbu chránit především hydroizolace spodní stavby, 

která bude protažena 200 mm nad terén, tato izolace bude stavbu chránit proti působení 

zemní vlhkosti. Obvodový plášť a střecha budou stavbu chránit před klimatickými vlivy. 

 

 V oblasti stavby se nevyskytuje radon, stavba neleží na poddolovaném území, 

nehrozí zde sesuv půdy ani seismicita. Část řešeného území, né stavba samotná leží 

v záplavovém území 100 – leté vody, byla proto navržená protipovodňová zeď pod plotem, 

ve východní části území.  

 

5.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 

 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a to jak se Stavebním zákonem  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tak s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Sportovní hala je navržena jako bezbariérová, respektuje proto i vyhlášku č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3], [4], 

[5], [6], [14] 
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6. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ [32] 

 

 

6.1 Posouzení obvodového pláště [32] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť haly 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  53,5 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  weber.pas silikon plus  0,005       0,900  65,0 
   2  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   3  Porotherm 36.5 na maltu lehkou  0,365       0,148  7,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,800+0,000 = 0,800 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,855 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 36.5 na maltu lehkou). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0109 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8613 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [32] 
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Obr. 4 – Rozložení teplot v obvodovém plášti [32] 

6.2 Posouzení podlahové konstrukce na terénu [32] 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  75,6 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Taraflex  0,010       0,170  1000,0 
   2  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,917+0,000 = 0,917 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,39 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [32] 

 
 

6.3 Posouzení střešního pláště [32] 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  53,5 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,024       0,180  157,0 
   2  Paroz. Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
   4  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,024       0,180  157,0 
   5  Poj.fól. Jutafol D 110 Special  0,0003       0,390  3868,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,800+0,015 = 0,815 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,288 kg/m2,rok 
  (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4328 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 

 

Obr. 5 – Rozložení teplot ve střešním plášti [32] 

 

 

Obr. 6 – Rozložení tlaků vodní páry ve střešním plášti [32] 
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6.4 Posouzení detailu v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Kout a zemina                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   70,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -14,93 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,932+0,000 = 0,932 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software [33] 

 

 

 

Obr. 7 – Pole teplot v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 
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Obr. 8 – Teplotní průběh v místě vodorovného koutu podlahy na terénu [33] 

 

6.5 Shrnutí a vyhodnocení výsledů 

 

Tab. 1 – Shrnutí a vyhodnocení výsledků 

Konstrukce Vypočtená hodnota 
Požadovaná 

hodnota 
Posouzení 

Obvodový plášť U = 0,35 W/m2K UN = 0,38 W/m2K U < UN ..VYHOVÍ 

Podlaha na terénu U = 0,21 W/m2K UN = 0,38 W/m2K U < UN .. VYHOVÍ 

Střešní plášť 

U = 0,20 W/m2K 

Mev,a = 0,4328 

kg/m2,rok 

Mc,a = 0,0012 

kg/m2,rok 

UN = 0,24 W/m2K 

 

Mc,N < 0,1 

kg/m2.rok 

U < UN .. VYHOVÍ 

Mc,a < Mev,a 

Mc,a < Mc,N 

.. VYHOVÍ 

 

Všechny požadované hodnoty byly splněny. 
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6.6 Energetický štítek obálky budovy [24] 

[24] 
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[24] 
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[24] 
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7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH 

KONSTRUKCÍ 

 

 

7.1 Úvod 

 

Předmětem této části diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění 

zděných konstrukcí pro systémové řešení POROTHERM. Součástí této kapitoly je také 

finanční a ekonomické zhodnocení navrženého systému a jeho porovnání s alternativním 

zdícím materiálem, kterým je v tomto případě YTONG. 

 

7.2 Obecné informace o stavbě 

 

Název stavby:  Víceúčelová sportovní hala 

Místo stavby:  Obec Třinec, k.ú. Třinec 

   p.č. 230, 231, 223/1 

Stavebník:  Město Třinec,  

Jablunkovská 160 

   739 61, Třinec 

Zpracovatel:  Bc. Lucie Kluzová 

   Jablunkov, 527 

739 91, Jablunkov [36] 

 

Jedná se nepodsklepený dvoupodlažní objekt pravidelného půdorysu. Hlavní část sportovní 

haly tvoří obdélník a k němu je navržena nižší část tvaru L v níž je umístěno zázemí haly. 

Konstrukce základů jsou běžného provedení, plošné, v dolní části z prostého betonu, 

v horní části z betonu železového. Základy sloupů jsou tvořeny z dvoustupňových 

železobetonových patek, spodní stupeň je monolitický a na něj se osadí prefabrikovaný 

základový kalich, tvořící druhý stupeň, do kterého se osadí sloupy. Zdivo obvodové, 

vnitřní nosné, výplňové, včetně příslušných překladů a věnců, jsou řešeny stavebním 

systémem POROTHERM. [36] 



64 

 

7.3 Materiál 

 

Objekt je navržen z cihelného systému POROTHERM. 

 

Použití cihelných materiálů: 

 

Obvodové nosné konstrukce:   POROTHERM 44 P+D 

     Rozměry (d/š/v) 247x440x238 mm 

     Objem. hmotnost 750-790 kg/m3 

     Hmotnost max. 20,4 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 16 ks/m2 

     Spotřeba malty 42 litrů/m2 [24] 

      

POROTHERM 36,5 P+D 

Rozměry (d/š/v) 247x365x238 mm 

     Objem. hmotnost 770-790 kg/m3 

     Hmotnost max. 17,0 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 16 ks/m2 

     Spotřeba malty 38 litrů/m2 [24] 

 

Vnitřní nosné konstrukce:   POROTHERM 36,5 P+D 

Rozměry (d/š/v) 247x365x238 mm 

     Objem. hmotnost 770-790 kg/m3 

     Hmotnost max. 17,0 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 16 ks/m2 

     Spotřeba malty 38 litrů/m2 [24] 

 

 POROTHERM 24 P+D 

Rozměry (d/š/v) 372x240x238 mm 

     Objem. hmotnost 800-900 kg/m3 
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     Hmotnost max. 19,1 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 10,7 ks/m2 

     Spotřeba malty 23 litrů/m2 [24] 

 

Vnitřní nenosné konstrukce:   POROTHERM 14 P+D 

Rozměry (d/š/v) 497x140x238 mm 

     Objem. hmotnost 870 kg/m3 

     Hmotnost max. 14,4 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 8 ks/m2 

     Spotřeba malty 13 litrů/m2 [24] 

       

POROTHERM 11,5 P+D 

Rozměry (d/š/v) 497x115x238 mm 

     Objem. hmotnost 870 kg/m3 

     Hmotnost max. 11,8 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 8 ks/m2 

     Spotřeba malty 11 litrů/m2 [24] 

 

     POROTHERM 8 P+D 

Rozměry (d/š/v) 497x80x238 mm 

     Objem. hmotnost 800-1000 kg/m3 

     Hmotnost max. 9,5 kg/ks 

     Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

     Spotřeba cihel 8 ks/m2 

     Spotřeba malty 8 litrů/m2 [24] 

 

Překlady:     POROTHERM překlad 7 

     Cihelné tvarovky UZ 238/70 

Rozměry (š/v/d) 70x238x1000-3500 mm 

Beton třídy C 25/30 
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Výztuž KARI drát (W), BSt 500 A 

     Hmotnost na jednotku plochy 137-151 kg/m2 

     Hmotnost cca. 35 kg/m [24] 

      

POROTHERM překlad 11,5 

     Cihelné tvarovky UW 115/71-250 

Rozměry (š/v/d) 115x71x1000-2750 mm 

Beton třídy C 25/30 

Výztuž 10 505 nebo BSt 500 S 

     Hmotnost na jednotku plochy 197-211 kg/m2 

     Hmotnost cca. 17 kg/m [24] 

      

Použití maltových směsí: 

 

Obvodové zdivo bude provedeno na tepelně izolační zdící maltu POROTHERM TM, 

určenou pro vnější stěny. Maximální zrnitost je 2 mm. Třída objemové hmotnosti suché 

směsi 0,45 kg/dm3, třída objemové hmotnosti hotové směsi po zatvrdnutí 0,50 kg/dm3. 

Pevnost v tlaku ≥ 5 N/mm2. Pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,5 N/mm2. Potřeba vody 

je max. 17-19 litr vody/50 litr suché směsi. Doba zpracovatelnosti cca. 2 hod. Vydatnost  

min. 40 litr hotové malty/40 l suché směsi. Spotřeba malty je závislá na tloušťce zdi a 

druhu cihel. [24] 

 

 Vnitřní zdivo bude provedeno na vápenocementovou zdící maltu BAUMIT určenou 

pro běžné zdění. Třída pevnosti M 5, zrnitost 4 mm. Spotřeba je přibližně 1,6 kg suché 

směsi/1 litr hotové malty. Vydatnost je cca. 25 litrů hotové malty/40 kg pytel, cca. 15 litrů 

hotové malty/ 25 kg pytel a cca. 625 litrů/1 t. [25]  

 

7.4 Údaje o dodavateli a způsobu dodání   

 

Dodavatel:  Beskydská stavební, a.s.,  

Frýdecká 225, 739 61, Třinec, 

Tel.: +420 558 325 141, Email: info@bstav.cz 
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Cihelné bloky budou dováženy na zafoliovaných vratných paletách o rozměrech 

1180x1000 mm. Překlady budou dodány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 

75x75x960 mm a budou sepnuté paketovací páskou. Malta bude dodána v pytlích o 

objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, zafoliovaná na vratných paletách o rozměrech 

1200x800 mm. 

 

Hmotnosti jednotlivých palet: 

 

POROTHERM 44 P+D:  počet cihel 60 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1255 kg [24] 

      

POROTHERM 36,5 P+D:   počet cihel 60 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1050 kg [24] 

      

POROTHERM 24 P+D:  počet cihel 60 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1180 kg [24] 

      

POROTHERM 14 P+D:  počet cihel 80 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1185 kg [24] 

          

POROTHERM 11,5 P+D:  počet cihel 96 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1165 kg [24] 

      

POROTHERM 8 P+D:  počet cihel 120 ks/paletu 

     hmotnost palety max. 1170 kg [24] 

 

POROTHERM překlad 7:  20 ks/dřevěný hranol [24] 

 

POROTHERM překlad 11,5:  40 ks/dřevěný hranol [24] 

 

POROTHERM TM:   počet pytlů 55ks/paletu 

     hmotnost palety cca. 1155 kg [24] 
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BAUMIT MM 50:   počet pytlů 35ks/paletu 

     hmotnost palety cca. 1400 kg [25] 

 

7.5 Skladování materiálu  

  

Dovezené zafóliované výrobky je nutné skladovat na rovném, nerozbřídavém a 

odvodněném podkladu, např. na betonové, asfaltové nebo jinak zpevněné ploše. Cihly 

budou ukládány max. 3 palety na sebe. Mezi jednotlivými řadami palet musí být zachován 

průchod 750 mm. Pokud by byly palety zasněženy, je zakázáno na ně dávat další vrstvu, 

protože by mohly sklouznout po fólii spodní palety. Na poškozené palety je rovněž 

zakázáno dávat další vrstvy. Zdící malta bude skladována v suchu na dřevěném roštu, 

v uzavřeném balení. [24]     

 

7.6 Převzetí materiálu 

  

Dodávky materiálů na stavbu kontroluje stavbyvedoucí, nebo osoba jím určená. Tato osoba 

musí dodaný materiál vizuálně zkontrolovat, zda nedošlo k poškození během dopravy. 

Dále musí ověřit, zda byl dodán materiál a určené množství podle objednacího listu. 

Předání a případné poškození a připomínky musí být zaznamenány ve stavebním deníku 

stavbyvedoucím, nebo osobou zmocněnou k zapisování do deníku. 

 

7.7 Převzetí pracoviště 

  

Pracoviště přebírá stavbyvedoucí, nebo mistr pro zděné konstrukce. Musí zkontrolovat 

správnost provedených předchozích prací, jejich kvalitu a soulad s projektovou 

dokumentací a provede zápis do stavebního deníku. Základová konstrukce musí být čistá, 

rovná, bez hrbolů a prasklin, nesmí být v žádném místě porušená a musí být provedena dle 

projektové dokumentace. Pokud se jedná o zdění vyšších podlaží, předchozí podlaží musí 

mít správně provedeny stropy a železobetonové věnce, tyto konstrukce nesmí být 

poškozeny a také musí být čisté, rovné a bez hrbolů nebo prasklin. Zápis může provést 

stavbyvedoucí, nebo osoba k tomu zmocněná. Po provedení zápisu o převzetí staveniště 
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přebírá zodpovědnost za následující zděné konstrukce stavbyvedoucí, nebo mistr pro zděné 

konstrukce.  

 

7.8 Obecné pracovní podmínky 

  

Stavební materiály musíme na stavbě chránit proti povětrnostním vlivům. Cihly 

POROTHERM nesmí provlhnout, proto jsou zabaleny v ochranné fólii. Zdění se má 

provádět v teplotách alespoň +5°C, aby se neporušily chemické procesy v maltách, ty by 

již nebyly schopny dosáhnout výrobcem deklarovaných vlastností. Zdění nesmí být 

provedeno ze zmrzlých cihel. Novou zeď musíme chránit proti provlhnutí, aby se ve 

svislých komůrkách nezdržovala voda. Tomuto zabráníme přikrytím vrchních vrstev 

nepropustnými obaly. [24]     

 

Obr. 9 – Ukázka ochrany zdi před provlhnutím [24] 

 

 Stavební práce budou prováděny dle platné legislativy. Pracovníci na stavbě budou 

řádně proškoleni s technologickým postupem zdění obvodových konstrukcí a také s BOZP 

a PO. Stavbyvedoucí o tomto školení napíše zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí 

také zajistí plynulý provoz na staveništi. Bude dohlížet na dodávku materiálu a jeho 

kvalitu.  

 

7.9 Personální obsazení  

  

Složení pracovní čety: 

 

1 mistr + 5 zedníků + 5 pomocných pracovníků 

Počet pracovních čet: 2 
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Všechny práce na staveništi mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou řádně proškoleni 

na práci, kterou mají provádět. Dále musí mít tito pracovníci dostatečné vzdělání. 

Stavbyvedoucí musí mít vystudovanou minimálně střední školu technického zaměření 

s maturitou a zedník minimálně výuční list. Mistr má na starosti zajištění správného 

postupu provádění zdících prací podle technologického postupu. Rozděluje a kontroluje 

provedenou práci.   

 

7.10 Stroje a pomůcky 

  

Na staveništi budou zapotřebí tyto stroje a pomůcky:  

- montovaný věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC – B 6 

- nakladač CATERPILLAR 226B2  

- lešení ALFIX 

- běžné zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák, dvoumetr, vodováha, olovnice, 

gumová palička, zednické kladívko 

- hoblovaná lať se značkami po 125 mm 

- pomůcka pro přesné maltování ložné spáry předepsané tloušťky pro zdivo 

- pila kotoučová stolní, nebo speciální ruční, včetně řezných kotoučů a lisů pro 

přesné řezání cihel 

- frézka drážkovací pro přesné frézování instalačních drážek 

- kladivo vrtací a sekací, včetně vrtáků 

- ocelové stěnové spony (ploché kotvy) pro kotvení stěn 

- upevňovací technika, tzn, hmoždinky, vruty pro upevňování výplní otvorů 

- ochranné pomůcky, např. brýle, rukavice, helma a další. 

 

7.11 Pracovní postup 

  

Zdění se může začít provádět až po kontrole základových konstrukcí, jejich požadované 

kvalitě a souladu s projektovou dokumentací. Také je nutná kontrola provedení 

hydroizolace.   
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 Podklad pro zdění má byt vodorovný, pokud budou zjištěny nějaké nerovnosti, je 

nutné je vyrovnat maltou. Pod první řadu cihel bude provedena vodorovná izolace proti 

vlhkosti. Pásy se položí na zatvrdlou maltu s minimálním přesahem 150 mm za stěnu. 

První vrstva cihel bude vyzděna na maltu vápenocementovou např. POROTHERM PROFI 

AM, což je malta určená přímo ke zdění první vrstvy cihel. Použití tepelně izolační malty 

není vhodné, protože v případě zatečení, je tato malta více náchylná na vznik výkvětů 

v patě zdiva. [24] 

 

 Samotné zdění zahájíme v rozích objektu, mezi nimiž si z vnější strany natáhneme 

zednickou šňůrku. Dále naneseme maltu na ložnou spáru v požadované tloušťce, odvozené 

z šířky stěny. Do malty pokládáme cihlu za cihlou, podél šňůrky. Cihly ukládáme těsně 

vedle sebe, tak aby do sebe zapadaly péra a drážky, ty nám slouží jako šablona pro přesné 

ukládání. Polohu cihel kontrolujeme pomocí vodováhy a latě a případné odchylky 

korigujeme gumovou paličkou. Maltu nanášíme k oběma lícům stěny tak, aby 

nepřesahovala, proto přebytečnou maltu stáhneme zednickou lžící. Vzhledem k tomu, že 

zdíme systémem P+D svislé spáry nemaltujeme. [24] 

 

 Před zděním dalších vrstev je nutno navlhčit ložnou spáru poslední řady. Zdící 

malta musí být takové konzistence, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. U dalších 

vrstev je důležitá průběžná kontrola výšky pomocí přídavné latě, kontrola svislosti zdiva 

olovnicí a v neposlední řadě také kontrola správné polohy šňůrky. V případě, že navržená 

stěna není v modulu 250 mm, je nutno cihly řezat na stolní okružní pile, nebo ruční 

elektrickou pilou. [24] 

 

 Po vyzdění obvodových a vnitřních nosných zdí se budou provádět nosné příčky. 

Příčky budou vyzděny na maltu vápenocementovou BAUMIT MM 50. První vrstva se 

nanese a 10 mm maltové lože položené na izolačním materiálu, další vrstvy je možno zdít 

se spárou 12 mm. Další zásady a princip zdění je totožný se zděním nosných stěn. Na 

vnější stěnu se příčky osadí namaltováním cihly zboku a jejím přimáčknutím ke zdivu a 

v každé druhé ložné spáře se příčka zaváže do stěny. Vnitřní nosné příčky je možno napojit 

pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli, umístěné v každé druhé 

ložné spáře. Dále se budou provádět nenosné příčky. Cihly se namaltují zboku, přitisknou 

ke stěně a v každé druhé ložné spáře se provede vyztužení v místě napojení jednou plochou 
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stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Tato spona bude ohnuta do pravého úhlu, jedna 

její část bude položena do malty ložné spáry a druhá se přišroubuje pomocí vrutů nebo 

hmoždinek k nosné stěně. Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují se šikmými 

latěmi. Zárubně se k příčkám upevní maltou. Nad výplněmi otvorů budou provedeny 

příslušné překlady. Mezera mezi poslední vrstvou cihel a stropem se vyplní maltou, 

v místech kde je rozpětí stropu větší než 3,5m vyplní se tento prostor stlačitelným 

materiálem, z důvodu průhybu stropu. U rohů, nebo ostění se přečnívající pera uklepnou 

zednickým kladívkem. Koncové cihly v ostění a parapetu vnější stěny budou provedeny 

z doplňkového systému cihel POROTHERM, ty jsou navrženy přímo pro tyto detaily. Jsou 

na jednom boku opatřeny drážkou. Nad sebou se postupně střídají plné a poloviční 

koncové cihly, které vytvoří drážku 200/45 mm. Do této drážky se zpravidla vkládá XPS, 

tloušťky 40 mm a šířky 200 mm. toto opatření snižuje tepelné ztráty kolem výplní otvorů. 

[24] 

 

Překlady POROTHERM 7 se osadí na výšku, rovnou stranou do malty a u líce 

obou podpor se zafixují měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. Při osazení ve 

větších výškách je lepší překlad sestavit na zemi, pak zarádlovat a teprve pak zvednout a 

umístit na místo. Pro přesnější osazení je možno použít dřevěné klínky. Je nutno dodržovat 

minimální délky uložení, pro překlady do 1750 mm stačí 125 mm, u 2000-2250 mm je to 

200 mm a u překladů delších než 2500 mm je nutné uložení 250 mm. Překlady nelze 

ukládat na odseknuté, nebo jinak upravené cihly, lze je položit pouze na poloviční, které již 

byly takto vyrobeny. [24] 

  

 Překlady POROTHERM 11,5 a 14,5 se stávají nosné, až se spolupůsobením 

nadezdívky. Překlady se pokládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm maltového lože. 

Uložení na zdivu musí být minimálně 120 mm. S překlady se musí manipulovat opatrně, 

nalomené nebo poškozené překlady nemohou být použity. V době provádění stěnové 

konstrukce nad překladem se překlad podepře provizorními podporami, například 

dřevěnými sloupky s podklínováním, tak aby vzdálenosti mezi nimi, nebo mezi nimi a 

podporou nebyly větší než 1 m. Tyto podpory lze odstranit až po dostatečném zatvrdnutím 

malty nebo betonu, to je zpravidla po 7 – 14ti dnech. [24] 

 



73 

 

7.12 Jakost a kontrola kvality 

  

Kontrolu správnosti provádí stavbyvedoucí. Kontroluje svislost a rovinatost prvků, tuhost 

celé konstrukce, umístění výplní otvorů a celkové umístění, dle projektové dokumentace. 

Tuto kontrolu provádí spolu se zástupcem technického dozoru investora. Výsledek 

kontroly se zapíše do stavebního deníku a podepíší ho obě zúčastněné strany. Největší 

povolené geometrické odchylky pro zděné prvky jsou od svislosti ± 20 mm v rámci 

jednoho podlaží a od rovinatosti v délce kteréhokoli 1 m do ± 10 mm (v délce 10 m je to  

± 50 mm), dle ČSN EN 1996-2. [12] 

 

7.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Při provádění všech prací na staveništi je nutno dbát na dodržování platných 

bezpečnostních předpisů a nařízení, zejména pak zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon ze dne 

23.5 2006), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ze dne 12. 12 2006), o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A další platné bezpečnostní 

předpisy a nařízení. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a musí mít příslušné 

bezpečnostní a ochranné pomůcky. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního 

deníku. [16], [18] 

 

7.14 Ekologie 

 

V době realizace je nutno dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné 

prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti 

znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace a ochranu přírody a krajiny. 

Odpady vzniklé v době výstavby budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. Stavba 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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7.15 Finanční a ekonomické zhodnocení navrženého řešení a jeho 

porovnání se systémem YTONG 

 

Tab. 2 – Srovnání zdícího systému POROTHERM a YTONG [24], [26], 

POROTHERM Cena YTONG Cena 

44 P+D 813 Kč/m2 45 1 395 Kč/m2 

36,5 P+D 656 Kč/m2 37,5 1 151 Kč/m2 

24 P+D 468 Kč/m2 25 738 Kč/m2 

14 P+D 292 Kč/m2 15 526 Kč/m2 

11,5 P+D 284 Kč/m2 12,5 448 Kč/m2 

8 P+D 221 Kč/m2 7,5 290 Kč/m2 

překlad 7 - 1500 366 Kč/kus NOP - 1500 1 571 Kč/kus 

překlad 11,5 -1000 130 Kč/kus PSF - 1000 292 Kč/kus 

   

Navržený systém je finančně a ekonomicky výhodnější, než je zvolený alternativní zdící 

systém, viz tabulka výše.  
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8. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY  

 

Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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9. ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01   

 

Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 



79 

 

 

 

Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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Zpracováno v programu Verlag Dashöfer. [35] 
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10. ZÁVĚR 

 

 

Cílem diplomové práce bylo vypracování realizační dokumentace sportovní haly, včetně 

technologického postupu zdění, vyřešit technickou a dopravní infrastrukturu, bezbariérové 

užívání, zpracovat tepelně technické posudky, řešení zásad organizace výstavby, 

vypracovat časový plán výstavby, rozpočet a zpracovat zadaný technologický postup 

provádění zděných konstrukcí, včetně jeho finančního porovnání s alternativním 

materiálem. Všechny tyto požadavky byly zpracovány a jsou součástí diplomové práce. 

 

 Náklady na SO 01 – Víceúčelovou sportovní halu se pohybují kolem  

50,5 mil. Kč (bez DPH). Doba výstavby se předpokládá na 610 dní, za předpokladu, že 

začátek výstavby bude 1. 3. 2012 a výstavba se ukončí ke dni 31. 10. 2014.  
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu [36] 

 

Přehled fotografií. [36] 

 

 

A - Stávající vjezd do areálu. [36] 
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B – Dětské a víceúčelové hřiště. [36] 

 

 

C – Víceúčelové hřiště. [36] 
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D – Volná travnatá plocha, pískoviště. [36] 
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Příloha č. 2 – Výpočet objemu vsakovací nádrže [36] 

 

Odvodňovaná plocha AE = 
4120

 m
2
  

Odtokový koeficient ψm = 
0,9

  

Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95  

Zvolená četnost dešťů n = 
0,2

rok
-1

  

 

kf hodnota 

[m/s]   

Šířka výkopu 

[m]   

Hloubka výkopu 

[m]   

kf = 1*10
-3

 bR = 0,60 hR = 0,42 

kf = 5*10
-4

 bR = 1,20 hR = 0,84 

kf = 1*10
-4

 bR = 1,80 hR = 1,26 

kf = 5*10
-5

 bR = 2,40 hR = 1,68 

kf = 1*10
-5

 bR = 3,00 hR = 2,10 

kf = 5*10
-6

 bR = 3,60 

  kf = 1*10
-6

 bR = 4,20 

  bR =  

 

Místní srážkové údaje 

T [min] in [l/(s*ha)] 

15 125
 

 

Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR   
0,4
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Výpočet 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = 10.8 m 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop = 57.3 m
3
 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V = 63.5 m
3
  

Délka vsakovací jímky Lvsak = 12 m  

  

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = 211 ks  

Doporučená plocha geotextílie AGeo = 213 m
2
  

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = 844 ks  

Pozn.: rozměry navržené vsakovací nádrže: Lvsak * bR * hR * kCR 
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Příloha č. 3 – Vizualizace [36] 

 

Západní pohled. [31], [36] 

 

 

Jižní pohled. [31], [36] 

 

 

 


