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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Kabeláč, O.: Víceúčelová sportovní hala: bakalářská práce. Ostrava:VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Architektury 226, 2013. Vedoucí práce:  Ing. 

arch. Student Aleš 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit návrh Víceúčelové sportovní haly. Návrh byl 

koncipován tak, že bude zajišťovat předpoklady pro rekreaci, se snahou připravit co nejlepší 

podmínky pro realizaci zdravého životního stylu, všem věkovým skupinám prostřednictvím, 

různých sportů. V řešeném objektu se nachází fitness, wellness, restaurace, sportovní hala se 

zázemím, podzemní parkování a navrhnul jsem jej tak, aby svým tvarem zapadal do nové 

urbanistické studie.  

Klíčová slova: víceúčelový, rekreace, zdraví, sport, životní styl. 

Abstract of the thesis 

 Kabeláč, O.: Multi – purpose Sports Hall : Bachelor's thesis.Ostrava: VSB - 

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

226, 2013. Supervisor  Ing. arch. Student Aleš.  

The goal of my bachelor's thesis was to create design of Multi - purpose Sports Hall. 

The design was conceived to provide assumptions for recreation with the effort to prepare the 

best possible conditions for implementation of healthy lifestyle to all of the age groups 

through a variety of sports. In the object there is fitness, wellness, restaurant, sporty hall with 

facilities, underground parking. I designed it in the shape to fit in the new urban studies. 

Keywords: multi-purpose, recreation, health, sport, lifestyle.  
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Seznam použitého značení 

ČSN  značení české technické normy 

č.  číslo 

ul.  ulice 

Sb.  sbírky zákonů 

SO  stavební objekt 

PP  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

U  součinitel prostupu tepla [W x m
-2

 x K 
-1

] 

m  metr běžný 

mm  milimetr  

m.n.m.  nadmořská výška 

m
2
  metr čtverečný 

m
3
  metr krychlový 

Kč  Koruna česká 

MVC  vápeno - cementová malta 

EPS   pěnový polystyren 

XPS  extrudovaný  polystyren 

ČSN EN harmonizovaná Evropská norma 
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Úvod 

Návrh Víceúčelové sportovní haly v Karviné - Hranicích prošel dvěma procesy. 

Urbanistická studie daného území a architektonická studie zadané části území. 

Na urbanistické studii jsem pracoval s kolegy Michalem Durajem, Martinou 

Malaníkovou a Gabrielou Vyhnánkovou v Ateliérové tvorbě III. Po pečlivé analýze území, 

rozborech a kritikách jsme dospěli k nejvhodnější variantě nového zastavění  zadané oblasti.  

Hlavní změny: Oddělení průmyslové zóny od míst k bydlení a vytvoření sportovně - 

rekreačního veřejného prostoru, prostřednictvím navržení Sportovně – rekreačního areálu, 

jehož součástí je Centrum pro mládež a Víceúčelová sportovní hala s přilehlým parkovacím 

domem. 

Na základě této urbanistické studie mi byla přidělena, jako zadání architektonické 

studie, Víceúčelová sportovní hala. Navrhnul jsem Víceúčelovou halu, restauraci, wellness, 

fitness a podzemní parkování. Snažil jsem se o propojení těchto funkcí a zachování myšlenky 

vyplívající z urbanistické studie – sport a rekreace.  
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Textová část 

Akce: Novostavba Víceúčelové sportovní haly v Karviné - 

Hranicích, stavební objekt č. 01, Ul. Leonovova,  

Karviná. 

Stupeň projektové dok.: Prováděcí dokumentace 

Vypracoval:   Ondřej Kabeláč 

Datum:   04/2013 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUACE STAVBY 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

Název stavby:    Víceúčelová sportovní hala  (SO č. 01) 

Účel stavby:    Stavba pro sport a rekreaci 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Karviná - Hranice 

Okres:     Karviná 

Stavební úřad:    Karviná 

Katastrální území   Karviná - město 

Katastrální úřad:   Karviná 

Stavební parcela: 2508/1, 2427/1, 2418/1, 2466, 2508/29, 2467/3, 

2467/1, 2465, 2468/1, 2493 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO, fakulta stavební, kat. architektury 226 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Aleš Student 

Konzultant stavební části:  Ing. Marek Jašek, Ph. D. 

Konzultant specializace:  Ing. arch. Igor Krčmář 

Vypracoval:    Ondřej Kabeláč  

b) základní charakteristika stavby     

Vstupy do stavebního objektu č. 01 jsou dva -  hlavní vstup, který je řešen 

bezbariérově a vstup pro zásobování restaurace. Hlavní vstup  je situován z východní strany a 

vstup pro zásobování je situován na stranu severní. Dále jsou zde dva vjezdy do podzemních 

garáží, situované na sever s následnými dvěma výjezdy z podzemních garáží na straně jižní.  

Stavební objekt č. 01 je rozdělen na dvě části. První část je zázemí sportovní haly, 

restaurace, wellness a fitness. Je jednoduššího pravoúhlého tvaru, o přibližném rozměru 45,40 



14 
 

m x 19,80 m, a výšku má přibližně 8,50 m. Jedná se o dvou podlažní budovu, která leží na 

rovině. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Odvodnění je do vnitřní 

dispozice. Hlavním vstupem se dostaneme do haly, která slouží jako hlavní komunikační 

prostor, kde se nachází schodiště a výtah. Dostaneme se odtud do wellness, šaten sportovní 

haly s příslušným hygienickým zařízením, do 2. NP, kde se nachází fitness a restaurace a také 

se dostaneme do 1. PP, kde je umístěno podzemní parkoviště. Druhá část je sportovní hala, o 

přibližných rozměrech 30,00 m x 50 m, organického charakteru, do které je přístup ze šaten – 

pro sportovce. Druhý přístup je vytvořen pro diváky – částečný ochoz haly a přístup na něj je 

z restaurace.  

c) Využití a zastavěnost území  

Pozemky jsou porostlé zelení, jsou nezastavěné a nevyužívány.  

d) údaje o provedených průzkumech    

Na pozemcích byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 

Měření neprokázalo únik radonu z podloží. Z průzkumu je zřejmé, že řešené území se 

nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, jiných geologických rizik a 

území záplavové. Jako podklady byly využity: Mapový portál Statutárního města Karviná a 

fotografie z osobní návštěvy lokality. 

e) požadavky dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. V případě potřeby bude projektová 

dokumentace doplněna na základě žádostí dotčených orgánů. 

f) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Zpracování je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů. Řešení odpovídá požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Řešení také odpovídá a je 

v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 
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předpisů. Budou dodržené požadavky stanovené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

g) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Navrhované řešení je v souladu územním a regulačním plánem města Karviné. 

h)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby    

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou.   

i) předpokládaná lhůta výstavby     

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 24 měsíců. Stavba bude probíhat  od 

1.6.2013 do 1.6.2015. 

j)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy: 486,6 m
2 

Pozemek:  2 235 m
2 

Obestavěný prostor: 13 405 m
3 

Předpokládaná cena výstavby objektu: 85 000 000 Kč 

Užitná plocha fitness :     248,00 m
2
  

Užitná plocha hygienického zařízení pro restauraci:   35,00 m
2
  

Užitná plocha komunikačního prostoru:     68,00 m
2
  

Užitné plochy jsou stanoveny pouze pro řešenou část. 

Orientační náklady na výstavbu bez DPH byly vypočteny propočtem, prostřednictvím 

cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  zhodnocení staveniště 

Hala je umístěna na ulici Leonovova. Stavební parcely, které tvoří hranice pozemku,  

jsou dle územního plánu v centrální zóně, kde jsou přípustné zařízení pro kulturní a sportovní 

účely, včetně pohybových aktivit. Dále jsou zde přípustné příslušné komunikace obslužné. 

Pozemek je v mírném svahu směrem na západ a je porostlý travinou. Přístup na staveniště 

bude umožněn z ulice Leonovova. Po dokončení stavby tento příjezd bude sloužit jako vjezd 

do podzemních garáží a také jako vjezd pro zásobování restaurace. Pozemek není zatížen 

žádným omezením, které by ho znehodnocovalo. Území nebude oplocené z důvodu přístupu 

všem obyvatelům. Území není poddolované, nesesouvá se a nehrozí zde žádná jiná 

geologická rizika, včetně záplav a rizika radonu. Hala bude  napojena na dodávky elektrické 

energie, plynu, pitné vody a kanalizace. Zařízení staveniště musí splňovat  požadavky 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Víceúčelová sportovní hala bude veřejnosti nabízet různé sportovní aktivity a využití, 

včetně posilování ve fitness a také určitou formu relaxace prostřednictvím wellness a malé 

restaurace se zdravou výživou. 

 Vstupy do stavebního objektu č. 01 jsou dva -  hlavní vstup, který je řešen 

bezbariérově a vstup pro zásobování restaurace. Hlavní vstup  je situován z východní strany a 

vstup pro zásobování je situován na stranu severní. Dále jsou zde dva vjezdy do podzemních 

garáží, situované na sever s následnými dvěma výjezdy z podzemních garáží na straně jižní.  

Stavební objekt č. 01 je rozdělen na dvě části. První část je zázemí sportovní haly, 

restaurace, wellness a fitness. Je jednoduššího pravoúhlého tvaru, o přibližném rozměru 45,40 

m x 19,80 m, a výšku má přibližně 8,50 m. Jedná se o dvou podlažní budovu, která leží na 

rovině. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Odvodnění je do vnitřní 

dispozice. Hlavním vstupem se dostaneme do haly, která slouží jako hlavní komunikační 

prostor, kde se nachází schodiště a výtah. Dostaneme se odtud do wellness, šaten sportovní 
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haly s příslušným hygienickým zařízením, do 2. NP, kde se nachází fitness a restaurace a také 

se dostaneme do 1. PP, kde je umístěno podzemní parkoviště. Druhá část je sportovní hala, o 

přibližných rozměrech 30,00 m x 50 m, organického charakteru, do které je přístup ze šaten – 

pro sportovce. Druhý přístup je vytvořen pro diváky – částečný ochoz haly a přístup na něj je 

z restaurace.  

c) Technické řešení stavby   

Nosnou konstrukci řešeného objektu tvoří železobetonový skelet – beton C25/30 

(sloupy o rozměrech 400 x 400 mm, průvlaky o rozměrech 300 x 590 mm, 400 x 590 mm a 

železobetonová deska tloušťky  200 mm). Obvodové zdivo výplňové bude provedeno 

z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 300 x 249 x 399 mm na MVC. Vnitřní nosné 

zdivo výplňové bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 400 PDK o rozměrech 300 x 

249 x 599 mm na MVC. Zdivo přesné příčkovky bude provedeno z přesných tvárnic Ytong 

P2 – 500 o rozměrech 150 x 249 x 599 mm a 100 x 249 x 599 mm na MVC. Střecha je 

jednoplášťová s odvodněním dovnitř dispozice. V 1. PP je použita jako svislá konstrukce 

železobetonová stěna (beton C25/30 ) tloušťky 300 mm. Na fasádu je použit kontaktní 

zateplovací systém. Technické řešení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Zemní práce 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se zeleň. Inženýrské sítě a 

jejich ochranná pásma se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude 

uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po dokončení 

stavby. Pro podzemní parkování se provedou výkopy jámy. Výkop bude proveden stejně. 

Stavební jámy se zapaží v souladu BOZP. Dno vykopané jámy bude opatřeno podsypem ze 

štěrkopísku, tloušťky 100 mm a bude zhutněn tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 72 1006. 

Vykopaná hornina bude taktéž uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při 

úpravách terénu po dokončení stavby. Zbylá hornina bude odvezena na skládku. Úroveň  ±  

0,000 = 244,000 m.n.m. je úroveň podlahy 1.NP.  
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Podzemní voda 

Podzemní voda a její hladina nezasahuje do budoucí základové konstrukce a je 

v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry stavebního objektu. 

Základové konstrukce 

Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořeny patkami z železobetonu 

(beton C25/30 ), pod nosným výplňovým zdivem jsou betonové základové pásy. Protože 

došlo ke změně v úrovni základové spáry, musely být použity konstrukční změny 

základových pásů, které byly provedeny jako odstupňované základové pásy z betonu, přičemž 

rozměr jednotlivých stupňů je určen vlivem vnitřního tření základové zeminy. Bude 

provedeno vyrovnání stupňovité ve sklonu 45 ° dle výkresu základů. Pod objektem je 

vybetonovaná deska tloušťky 150 mm, která je vyztužena KARI sítí 4/150/150. Bednění a 

uložená výztuž musí být před betonáží zkontrolována. Po zkontrolování se napíše zápis do 

stavebního deníku. 

Svislé konstrukce 

Nosná svislá  konstrukce  řešeného objektu je tvořena železobetonovým skeletem – 

beton C25/30 (sloupy o rozměrech 400 x 400 mm). Obvodové zdivo výplňové bude 

provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 300 x 249 x 399 mm na MVC. 

Vnitřní nosné zdivo výplňové bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 400 PDK o 

rozměrech 300 x 249 x 599 mm na MVC. Zdivo přesné příčkovky bude provedeno z přesných 

tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 150 x 249 x 599 mm a 100 x 249 x 599 mm na MVC. 

Zdivo atiky bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 200 x 249 x 399 

mm na MVC. V 1. PP je použita jako svislá konstrukce železobetonová stěna (beton C25/30 ) 

tloušťky 300 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonová deska (beton C25/30), vyztužená 

v obou směrech, tloušťky 200 mm. Deska je podporovaná železobetonovými průvlaky, které 

jsou uloženy na sloupech o rozměrech 400 x 400 mm. Všechny prvky jsou monoliticky 

spojeny. Překlady byly použity Ytong NEP 15 pro vnitřní zdivo, dále ocelový I profil, 
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tloušťky 240 mm, s následným dobetonováním v obvodovém výplňovém zdivu a ocelový I 

profil tloušťky 100 mm ve vnitřním zdivu.  

Schodišťové konstrukce a výtah 

Schodiště v objektu jsou dvě – obě jsou tříramenné. Hlavním prvkem je samonosná 

deska z železobetonu, podepřená železobetonovými trámy (beton C25/30) a obě schodiště 

jsou dilatována od výtahové šachty, aby nevznikly nežádoucí otřesy. První schodiště je mezi 

1. PP a.NP. První rameno je tvořeno deseti stupni o rozměrech 160 x 310 mm, druhé rameno 

obsahuje čtyři stupně o rozměrech 160 x 310 mm. Třetí rameno je tvořeno stejně, jako 

rameno první.  Druhé schodiště se nachází v prostoru mezi 1.NP a 2.NP. První a třetí rameno 

je tvořeno deseti stupni o rozměrech 160 x 310 mm. Druhé rameno tvoří pět stupňů o 

rozměrech 160 x 310 mm. Šířka ramen obou schodišť je 1850 mm. Nástupní rameno prvního 

schodiště je založeno pod schodišťovým základem. 

Výtah bude dodán firmou Schindler. Velikost kabiny – 1 100 x 1 400 mm. 

Střešní konstrukce   

Plochá střecha: 

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha, kde hlavní nosný prvek tvoří 

vodorovná nosná konstrukce – železobetonová deska, tloušťky 200 mm. Srážková voda je 

odváděna dovnitř dispozice přes střešní vpusti Topwet TW s integrovanou bitumenovou 

manžetou. Střecha nad 1NP i nad 2.NP je skladebně stejná. 

Skladba střechy P5 

     DEKPLAN 76 

 

    1,5 mm 

POLYDEK EPS 100 G200 S40 

   

   200 mm 

KERAMZITBETON 

    

   185 mm 

ROOF TEK AL MINERAL 

  

       4 mm 

ŽELEZOBETON C25/30 

   

   200 mm 

VÁPENO – CEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT  

   

      10 mm 
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V příloze 1 – tepelně technické posouzení. 

       

Podlahy 

Podlahy v řešené části objektu jsou navrženy, aby vyhovovaly veškerým kriteriím – 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. 

Skladby podlah: na konstrukci 

P3 – společné prostory 

 POCHOZÍ VRSTVA LITÉ TERACO (TEZO TÁBOR – CID T5)  15 mm 

 BETONOVÝ POTĚR (BAUMIT POTĚR E225) + KARI SÍŤ 4/150/150 55 mm 

 SEPARAČNÍ VRSTVA ( BAUMIT SEPARAČNÍ FÓLIE PE)    0,4 mm  

 KROČEJOVA IZOLACE (RIGIPS FLOOR 4000)     40 mm 

 SEPARAČNÍ FÓLIE PE                 0,04 mm 

 ŽELEZOBETON C25/30                  200 mm 

 VÁPENO – CEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT (MPI 25)    10 mm 

P4 – fitness 

 PODLAHA PAVIGYM COMBI      12 mm 

 BETONOVÝ POTĚR (BAUMIT POTĚR E225) + KARI SÍŤ 4/150/150 55 mm 

 SEPARAČNÍ VRSTVA (BAUMIT SEPARAČNÍ FÓLIE PE)    0,4 mm  

 KROČEJOVA IZOLACE (RIGIPS FLOOR 4000)     40 mm 

 SEPARAČNÍ FÓLIE PE                 0,04 mm 

 ŽELEZOBETON C25/30                  200 mm 

 VÁPENO – CEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT (MPI 25)    10 mm 
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Skladby podlah: na terénu 

P1 – podzemí 

 EPOXIDOVÁ STĚRKA MAPEI FLOOR  130 SL    0,5 mm 

 BETONOVÝ POTĚR (BAUMIT POTĚR E225) + KARI SÍŤ 4/150/150  50 mm 

 SEPARAČNÍ FÓLIE (BAUMIT SEPARAČNÍ FÓLIE PE)   0,4 mm 

 EPS S STABIL                    100 mm 

 FOALBIT AL S 40           4 mm 

 BETON C25/30 + KARI SÍŤ 4/150/150                150 mm 

 ŠTĚRK NASYPANÝ                   150 mm 

 ZEMINA PŮVODNÍ 

P2 – wellness 

 VODOTĚSNÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA MIRAQUA     13 mm 

 LEPIDLO             2 mm 

 BETONOVÝ POTĚR (BAUMIT POTĚR E225) + KARI SÍŤ 4/150/150  50 mm 

 EPS S STABIL          80 mm 

 FOALBIT AL S 40           4 mm 

 BETON C25/30 + KARI SÍŤ 4/150/150                150 mm 

 ŠTĚRK NASYPANÝ                   300 mm 

 ZEMINA PŮVODNÍ 

 

V příloze 1 – tepelně technické posouzení. 

Hydroizolace 

Proti zemní vlhkosti a radonu je hydroizolace provedena z asfaltových pásu Foalbit Al 

S 40, který je plnoplošně natavený na podkladní betonovou desku.  

Ve skladbě střechy je jako parotěsná vrstva použit Rooftek Al Mineral. Svrchní vrstvu 

střechy tvoří hydroizolační fólie Dekplan 76.  

V příloze 2 – technické listy. 
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Tepelné izolace – zvuková izolace 

Tepelná izolace v podlaze, jež je uložena na terénu je v 1.PP polystyren EPS 

S STABIL tloušťky 100 mm. Na svislé konstrukci v 1.PP je použit extrudovaný polystyren 

XPS tloušťky 100 mm. Tepelná izolace v podlaze, jež je uložena na terénu v 1.NP je 

polystyren EPS S STABIL tloušťky 100 mm. 

Tepelná izolace skladby střechy je tvořena již spádovou vrstvou s keramzitbetonu, 

který má průměrnou tloušťku 185 mm. Vrstva na ní tvoří Polydek EPS 100 G200 S40 

tloušťky 200 mm. 

V podlahách na konstrukci jsou použity kročejové izolace Rigips floor 4000, tloušťky 

40 mm, sloužící proti hluku. 

Na svislých obvodových konstrukcích (železobetonových sloupech, výplňovém 

obvodovém zdivu,zdivu atiky) bude zateplení opatřeno tepelnou izolací Rigips EPS 100 

S Stabil tloušťky 100 mm. 

Úpravy povrchů vnější 

 V 1. NP je v místě výplňového obvodového zdiva na tepelnou izolaci nanesena hladká 

silikonová omítka JUB bílé barvy, tloušťky 10 mm. 

 V 2.NP je v místě výplňového obvodového zdiva na tepelnou izolaci připevněn rošt ze 

smrkových latí o rozměrech 30 x 50 mm a na něj je připevněn fasádní obklad Dekwood, 

profil klasik venkovní o rozměrech 19 x 146 x 4000 mm. Materiál dřevěného obkladu je 

sibiřský modřín, který je opatřen ochranným nátěrem HK Lasur. Lazura bezpečně chrání 

obklad před napadením hmyzu, zamodráním a trouchnivěním. 

 Zdivo atiky, nosné železobetonové sloupy a vykonzolována část stropní desky a 

konstrukce střechy jsou po zateplení opatřeny průmyslově vyrobenou, jemnozrnnou , suchou,  

minerální stěrkou – imitace betonu. V příloze 2. je k této stěrce přiložen technický list. 

Úpravy povrchů vnitřní   

 Vnitřní úpravou zdiva je vápeno – cementová omítka Baumit MPI 25. 
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Keramický obklad v hygienických zařízeních (výška viz. půdorysy) – RAKO DARSE 

641 - dlaždice jsou lepené na omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány spárovací 

hmotou. 

Klempířské výrobky   

Výpis truhlářských výrobků viz výkres č. F 07.2 

Zámečnické výrobky   

Výpis zámečnických výrobků viz výkres č. F 07.3 

Vzduchotechnika a klima místností 

Místnost fitness je větraná přirozeně okenními otvory, ale i pomocí nuceného větrání, 

například v zimním období.  

Hygienické zařízení a šatny nelze větrat přirozenou cestou – tedy okenními otvory, 

proto je zde využito větrání nuceného. Využívám systém podtlakového větrání pomocí PVC 

trubek, které vedou v příslušné instalační šachtě. Tento způsob větrání bude realizován 

decentralizovaným způsobem, kdy místnosti mají odtahové ventilátorky. Jsou výjimečně 

tiché, řízené mikroprocesorem s extrémně nízkou spotřebou energie 5 W. Podle způsobu 

připojení k elektrické síti pracuje v režimu řízení vlhkosti a  časovač v kombinaci se 

světelným vypínačem. Vše je v souladu s vyhláškou č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Úpravy venkovního prostoru 

Kolem objektu je proveden kačírkový násyp. Dalšími upravenými plochami jsou: 

Zpevněná plocha v oblasti hlavního vstupu do objektu, z Ulice Leonovova – zámková dlažba 

Pressbeton Holand o rozměrech 400 x 400 x 38 mm. 

Asfaltová obslužná komunikace sloužící k vjezdu  a výjezdu do podzemních garáží a také pro 

zásobování restaurace. 
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy 

ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov -  Část 2: Požadavky. Výplně okenních otvorů jsou 

navrhnuty profilu tří komorového hliníkového systému s  izolačním dvojsklem  U=1,6 

W/m
2
K od firmy Vekra. Pomocí  programu  TEPLO 2011, byly vytvořeny tepelné posudky 

konstrukcí,  které  mají  největší  váhu  na  energetickou  náročnost  budovy - pro venkovní 

zateplovací plášť, podlahy přilehlá na terénu a střešní plášť. Tepelné hodnoty mají 

informativní charakter, protože podrobnější řešení této problematiky není součástí řešení 

bakalářské práce. Tepelné posudky nalezneme v příloze 1. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Domovní inženýrské sítě 

Všechny šachty a předsazené stěny, kde se vede svislé potrubí, jsou odděleny 

příčkovým zdivem Ytong P2 – 500, tloušťky 100 mm a trubky jsou zvukově odizolovány. 

Přesný návrh domovního technologického zařízení budovy není součástí řešení bakalářské 

práce. Odvětrání vnitřní kanalizace je zajištěno pomocí přivzdušňovacích ventilů, dle ČSN 

EN 12380. Ventil odstraní podtlak v odpadovém potrubí, který se montuje uvnitř budovy. Při 

odtoku vody v kanalizaci vzniká podtlak. Při podtlaku v potrubí se otevře a vzduch může 

proudit do odpadové kanalizace. Jinak je však ventil naprosto vzduchotěsně uzavřen. Viz. 

Příloha 2 – technické listy. 

Venkovní inženýrské sítě 

Řešený objekt je napojen na veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci, která je v revizní 

šachtě, umístěné na pozemku, rozdělena na kanalizaci dešťovou a splaškovou, na plynovodní 

síť, na sekundární místní rozvod tepla, na telekomunikační kabel a na kabelové vedení VN L 

prostřednictvím distribuční trafostanice B. Veškeré přípojky včetně ochranných pásem bude 

nutno vybudovat. Výkopové práce budou prováděny v souladu s dodržením všech 

bezpečnostních předpisů. Přesný návrh technologického zařízení budovy není součástí řešení 

bakalářské práce. 
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Dopravní infrastruktura 

Hlavní vstup do objektu je navržen z ulice Leonovova. Objekt bude napojen ze severní 

části obslužnou komunikací k stávající komunikaci na ulici Leonovova. Tato komunikace 

bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží a také bude sloužit jako vjezd pro zásobování 

restaurace. Výjezd z podzemních garáží je situován na jih, kde dojde k napojení obslužné 

komunikace na kruhový objezd na ulici Žižkova. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní vstup do objektu je navržen z ulice Leonovova. Objekt bude napojen ze severní 

části obslužnou komunikací k stávající komunikaci na ulici Leonovova. Tato komunikace 

bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží a také bude sloužit jako vjezd pro zásobování 

restaurace. Výjezd z podzemních garáží je situován na jih, kde dojde k napojení obslužné 

komunikace na kruhový objezd na ulici Žižkova 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Zadaná lokalita je nevyužita a porostla travinou. Navržený objekt obsahuje vnitřní 

prostory, které budou respektovat péči o životní prostředí. Objekt nebude mít negativní vliv 

na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

Objekt, jakožto občanská vybavenost, je řešen bezbariérově. Vstupní prostor je 

opatřen rampou v požadovaném sklonu 6,25% opatřené z obou stran zábradlím se dvěma 

madly ve výšce 900 mm a 700 mm. Výtah uvnitř objektu je také řešen bezbariérově. 

Schodiště má výšku stupně 160 mm a také je opatřeno zábradlím s madlem ve výšce 900 mm. 

Bezbariérově jsou řešeny dveře, hygienické zařízení, komunikační prostory a v neposlední 

řadě šatny. Vše je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb. 
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Na pozemcích byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 

Měření neprokázalo únik radonu z podloží. Z průzkumu je zřejmé, že řešené území se 

nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, jiných geologických rizik a 

území záplavové. Jako podklady byly využity: Mapový portál Statutárního města Karviná a 

fotografie z osobní návštěvy lokality. Bylo provedeno vytyčení stavby. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém  

 Viz výkres C 02 -  Podklady pro vytyčovací výkres. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

 Přehledné rozdělení na stavební objekty je ve výkrese č. C 01 – 

Architektonická situace. 

 Projektová dokumentace řeší část stavebního objektu č. 01 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba už z principu svého umístění – v blízkosti středních škol – musí splňovat 

veškeré požadavky na omezení, či úplné odstranění nepříznivých vlivů na okolí stavby. 

Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky a majetek jejich 

uživatelů, ani uživatelů okolních staveb. 

Objekt splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny ve 

vyhlášce č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále ve 

vyhlášce č. 501/2006 Sb. 
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o výrobní objekt, je nutné zajistit bezpečnost 

pracovníků pouze při provádění stavby, dle zákona č. 309/2006 Sb.  

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k poškození konstrukce.  Tato činnost není 

součástí řešení bakalářské práce.   

3. Požární bezpečnost  

V řešené části objektu jsou navrhnuty vstupní a některé i vnitřní protipožární dveře. 

Dále je v řešené části chráněná uzavřená, požárními dveřmi, úniková cesta, která tvoří 

schodišťový prostor s výtahem. Vše je řešeno v souladu se zákonem č 133/1985 Sb. o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není 

předmětem bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 

uživatelů a uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 

Objekt je navržen v souladu s platnými zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami, ve znění pozdějších předpisů. Objekt je možné odvětrávat přirozeně – okny, ale i 

pomocí nuceného větrání. 

5. Bezpečnost při užívání  

Stavba navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 
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nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a 

užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

6. Ochrana proti hluku  

Objekt nevyžaduje zvláštní opatření proti hluku a stavba jakožto celek odolává 

působení vlivu hluku. Zvuková izolace je umístěna v podlahách 1.NP a 2.NP  pro dodržení 

kročejové neprůzvučnosti.Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly 

na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a 

pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 

 

7. Úspora energie  

Objekt jsem se snažil navrhnout tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší. 

 Při větrání využívám systém podtlakového větrání pomocí PVC trubek, které vedou 

v příslušné instalační šachtě. Tento způsob větrání bude realizován decentralizovaným 

způsobem, kdy místnosti mají odtahové ventilátorky. Jsou výjimečně tiché, řízené 

mikroprocesorem s extrémně nízkou spotřebou energie 5 W.  

Nedochází k nežádoucím únikům nebo ziskům tepla. Tepelně technické vlastnosti 

objektu jsou v souladu s normovými požadavky v  ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov -  

Část 2: Požadavky. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

,pohybu a orientace   

Objekt, jakožto občanská vybavenost, je řešen bezbariérově. Vstupní prostor je 

opatřen rampou v požadovaném sklonu 6,25% opatřené z obou stran zábradlím se dvěma 

madly ve výšce 900 mm a 700 mm. Výška venkovního schodišťového stupně je 150 mm. 
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Výtah uvnitř objektu je také řešen bezbariérově. Schodiště má výšku stupně 160 mm a 

také je opatřeno zábradlím s madlem ve výšce 900 mm. Bezbariérově jsou řešeny dveře, 

hygienické zařízení, komunikační prostory a v neposlední řadě šatny. Vše je v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové využívání staveb. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti, radonu a povětrnostními 

vlivy. Celý objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. 

Řešené území se nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, 

jiných geologických rizik a území záplavové. 

10.   Ochrana obyvatelstva  

V objektu se nenacházejí prostory, v nichž by se vyskytoval oxid uhelnatý. 

11.   Inženýrské stavby  

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – budou svedeny do  

dešťové a splaškové kanalizace, která se v revizní šachtě spojuje do jednotné kanalizace. 

b)   zásobování vodou – napojení přípojky bude provedeno na stávající vodovodní síť. 

c) zásobování energiemi – kabelové vedení VN L prostřednictvím distribuční 

trafostanice B. 

d)   zásobování teplem – připojení na místní rozvod tepla sekundární. 

e)    řešení dopravy – Objekt bude napojen ze severní části obslužnou komunikací 

k stávající komunikaci na ulici Leonovova. Tato komunikace bude sloužit jako vjezd do 

podzemních garáží a také bude sloužit jako vjezd pro zásobování restaurace. Výjezd 

z podzemních garáží je situován na jih, kde dojde k napojení obslužné komunikace na 

kruhový objezd na ulici Žižkova. 
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f)   povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – na celém staveništi 

této stavby bude vyrovnán a upraven terén.  

f)   elektronické komunikace – připojení na telekomunikační kabel.  

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Tohle téma není předmětem této bakalářské práce, tudíž není řešeno. 
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C. SITUACE STAVBY 

C 01  Architektonická situace   M 1:500 

C 02  Podklady pro vytyčovací výkres  M 1:500 

Situace jsou obsahem výkresové dokumentace práce.  
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1) Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

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

přístupy na staveniště  

 Staveniště je uspořádáno, zařízeno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Bude zřízeno provizorní 

oplocení do výšky dle platné vyhlášky pro BOZP a oplocení se vytvoří předtím, než se 

započnou stavební práce. Materiál bude uložen na řešeném pozemku. Ornice, která se získá 

při výkopových pracích bude taktéž uložena na pozemku, na místě tomu určeném a následně 

bude použita při dokončovacích pracích pro dokončovací terénní úpravy. Veřejná prostranství 

a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen v nezbytném rozsahu a době 

pouze pro příjezd. Po ukončení jejich užívání budou prostory uvedeny do původního stavu. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Provede se provizorní přípojka vody, která bude napojená z veřejného vodovodu a 

bude sloužit pro využití staveniště. Dále se provede provizorní přípojka elektřiny napojená 

z veřejné elektrické sítě. 

Pro odvádění srážkových a  odpadních vod bude proveden provizorní drenážní systém. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 
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Provizorní oplocení zabrání přístupu třetích osob a bude opatřeno příslušnými 

cedulemi. Všichni pracovníci budou proškoleni. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen 

v nezbytném rozsahu a době a to jen pro příjezd a přísun materiálu. Po ukončení jejich 

používání budou uvedeny do původního stavu. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Materiál se bude skladovat na stávajících plochách na pozemku investora. Přivezené 

buňky budou sloužit jako šatny a hygienické zařízení, které budou po dokončení stavby 

demontovány a odvezeny. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není potřeba. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Podle zákona č.309/2006 Sb., který upravuje další požadavky bezpečnosti a zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), jak vyplývá ze změn provedených zákony č.362/2007 

Sb. a č.189/2008 Sb. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 

uživatelů a uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 
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Objekt je navržen v souladu s platnými zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami, ve znění pozdějších předpisů. Objekt je možné odvětrávat přirozeně – okny, ale i 

pomocí nuceného větrání. 

j) orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpoklad zahájení stavby   1. 6. 2013 

Předpoklad ukončení stavby   1. 16. 2015 

2) Výkresová část 

Není předmětem bakalářské práce, tudíž není řešeno.  
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F. DOKUMENTACE  SO č. 01 

1. Pozemní (stavební) objekty   

2. Inženýrské objekty  - není předmětem řešení 

3. Provozní soubory stavby  -  není předmětem řešení  

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu 

Návrh Víceúčelové sportovní haly byl koncipován tak, že bude zajišťovat předpoklady 

pro rekreaci, se snahou připravit co nejlepší podmínky pro realizaci zdravého životního stylu, 

všem věkovým skupinám prostřednictvím, různých sportů. V řešeném objektu se nachází 

fitness, wellness, restaurace, sportovní hala se zázemím, podzemní parkování a navrhnul jsem 

jej tak, aby svým tvarem zapadal do nové urbanistické studie. 

b)  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 

Řešený objekt se nachází na ulici Leonovova a z této ulice jsou dva vstupy do stavebního 

objektu č. 01 -  hlavní vstup, který je řešen bezbariérově a vstup pro zásobování restaurace. 

Hlavní vstup  je situován z východní strany a vstup pro zásobování je situován na stranu 

severní. Dále jsou zde dva vjezdy do podzemních garáží, situované na sever s následnými 

dvěma výjezdy z podzemních garáží na straně jižní.  

Stavební objekt č. 01 je rozdělen na dvě části. První část je zázemí sportovní haly, 

restaurace, wellness a fitness. Je jednoduššího pravoúhlého tvaru, o přibližném rozměru 45,40 

m x 19,80 m, a výšku má přibližně 8,50 m. Jedná se o dvou podlažní budovu, která leží na 

rovině. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Odvodnění je do vnitřní 

dispozice. Hlavním vstupem se dostaneme do haly, která slouží jako hlavní komunikační 
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prostor, kde se nachází schodiště a výtah. Dostaneme se odtud do wellness, šaten sportovní 

haly s příslušným hygienickým zařízením, do 2. NP, kde se nachází fitness a restaurace a také 

se dostaneme do 1. PP, kde je umístěno podzemní parkoviště. Druhá část je sportovní hala, o 

přibližných rozměrech 30,00 m x 50 m, organického charakteru, do které je přístup ze šaten – 

pro sportovce. Druhý přístup je vytvořen pro diváky – částečný ochoz haly a přístup na něj je 

z restaurace. Objekt je řešen bezbariérově.   

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Celková zastavěná plocha budovy:   486,60 m
2
 

Obestavěný prostor:      13 405 m
3
 

Stavební náklady:     85 000 000 Kč 

Užitná plocha fitness :     248,00 m
2
  

Užitná plocha hygienického zařízení pro restauraci:   35,00 m
2
  

Užitná plocha komunikačního prostoru:     68,00 m
2
  

Užitné plochy jsou stanoveny pouze pro řešenou část. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Nosnou konstrukci  řešeného objektu tvoří železobetonový skelet – beton C25/30 

(sloupy o rozměrech 400 x 400 mm, průvlaky o rozměrech 300 x 590 mm, 400 x 590 mm a 

železobetonová deska tloušťky  200 mm). Obvodové zdivo výplňové bude provedeno 

z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 300 x 249 x 399 mm na MVC. Vnitřní nosné 

zdivo výplňové bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 400 PDK o rozměrech 300 x 

249 x 599 mm na MVC. Zdivo přesné příčkovky bude provedeno z přesných tvárnic Ytong 

P2 – 500 o rozměrech 150 x 249 x 599 mm a 100 x 249 x 599 mm na MVC. Střecha je 

jednoplášťová s odvodněním dovnitř dispozice. V 1.PP je použita jako svislá konstrukce 

železobetonová stěna ( beton C25/30 ) tloušťky 300 mm. Na fasádu je použit kontaktní 

zateplovací systém. Technické řešení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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Zemní práce 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se zeleň. Inženýrské sítě a 

jejich ochranná pásma se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude 

uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po dokončení 

stavby. Pro podzemní parkování se provedou výkopy jámy. Výkop bude proveden stejně. 

Stavební jámy se zapaží v souladu BOZP. Dno vykopané jámy bude opatřeno podsypem ze 

štěrkopísku , tloušťky 100 mm a bude zhutněn tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 72 1006. 

Vykopaná hornina bude taktéž uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při 

úpravách terénu po dokončení stavby. Zbylá hornina bude odvezena na skládku. Úroveň  ±  

0,000 = 244,000 m.n.m. je úroveň podlahy 1.NP.  

Podzemní voda 

Podzemní voda a její hladina nezasahuje do budoucí základové konstrukce a je 

v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry stavebního objektu. 

Základové konstrukce 

Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořeny patkami z železobetonu ( 

beton C25/30 ), pod nosným výplňovým zdivem jsou betonové základové pásy. Protože došlo 

ke změně v úrovni základové spáry, musely být použity konstrukční změny základových 

pásů, které byly provedeny jako odstupňované základové pásy z betonu, přičemž rozměr 

jednotlivých stupňů je určen vlivem vnitřního tření základové zeminy. Bude provedeno 

vyrovnání stupňovité ve sklonu 45 ° dle výkresu základů. Pod objektem  je vybetonovaná 

deska tloušťky 150 mm, která je vyztužena KARI sítí 4/150/150. Bednění a uložená výztuž 

musí být před betonáží zkontrolována. Po zkontrolování  se napíše zápis do stavebního 

deníku. 

Svislé konstrukce 

Nosná svislá  konstrukce  řešeného objektu je tvořena železobetonovým skeletem – 

beton C25/30 (sloupy o rozměrech 400 x 400 mm). Obvodové zdivo výplňové bude 

provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 300 x 249 x 399 mm na MVC. 
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Vnitřní nosné zdivo výplňové bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 400 PDK o 

rozměrech 300 x 249 x 599 mm na MVC. Zdivo přesné příčkovky bude provedeno z přesných 

tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 150 x 249 x 599 mm a 100 x 249 x 599 mm na MVC. 

Zdivo atiky bude provedeno z přesných tvárnic Ytong P2 – 500 o rozměrech 200 x 249 x 399 

mm na MVC. V 1.PP je použita jako svislá konstrukce železobetonová stěna ( beton C25/30 ) 

tloušťky 300 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonová deska (beton C25/30), vyztužená 

v obou směrech, tloušťky  200 mm. Deska je podporovaná železobetonovými průvlaky, které 

jsou uloženy na sloupech o rozměrech  400 x 400 mm. Všechny prvky jsou monoliticky 

spojeny. Překlady byly použity Ytong NEP 15 pro vnitřní zdivo, dále ocelový I profil, 

tloušťky 240 mm, s následným dobetonováním v obvodovém výplňovém zdivu a ocelový I 

profil tloušťky 100 mm ve vnitřním zdivu. 

Schodišťové konstrukce a výtah 

Schodiště v objektu jsou dvě – obě jsou tříramenné. Hlavním prvkem je samonosná 

deska z železobetonu, podepřená železobetonovými trámy (beton C25/30) a obě schodiště 

jsou dilatována od výtahové šachty, aby nevznikly nežádoucí otřesy. První schodiště je mezi 

1.PP a .NP. První rameno je tvořeno deseti stupni o rozměrech 160 x 310 mm, druhé rameno 

obsahuje čtyři stupně o rozměrech 160 x 310 mm. Třetí rameno je tvořeno stejně, jako 

rameno první.  Druhé schodiště se nachází v prostoru mezi 1.NP a 2.NP. První a třetí rameno 

je tvořeno deseti stupni o rozměrech 160 x 310 mm. Druhé rameno tvoří pět stupňů o 

rozměrech 160 x 310 mm. Šířka ramen obou schodišť je 1850 mm. Nástupní rameno prvního 

schodiště je založeno pod schodišťovým základem.  

Výtah bude dodán firmou Schindler. Velikost kabiny – 1 100 x 1 400 mm 
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Střešní konstrukce   

Plochá střecha: 

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha, kde hlavní nosný prvek tvoří 

vodorovná nosná konstrukce – železobetonová deska, tloušťky 200 mm. Srážková voda je 

odváděna dovnitř dispozice přes střešní vpusti Topwet TW s integrovanou bitumenovou 

manžetou. Střecha nad 1NP i nad 2.NP je skladebně totožná. 

Podlahy 

 Podlahy v řešené části objektu jsou navrženy, aby vyhovovaly veškerým kriteriím – 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

Tepelná izolace v podlaze, jež je uložena na terénu je v 1.PP polystyren EPS 

S STABIL tloušťky 100 mm. Na svislé konstrukci v 1.PP je použit extrudovaný polystyren 

XPS tloušťky 100 mm. Tepelná izolace v podlaze, jež je uložena na terénu v 1.NP je 

polystyren EPS S STABIL tloušťky 100 mm. 

Tepelná izolace skladby střechy je tvořena již spádovou vrstvou s keramzitbetonu, 

který má průměrnou tloušťku 185 mm. Vrstva na ní tvoří Polydek EPS 100 G200 S40 

tloušťky 200 mm. 

V podlahách na konstrukci jsou použity kročejové izolace Rigips floor 4000, tloušťky 

40 mm, sloužící proti hluku. 

Na svislých obvodových konstrukcích (železobetonových sloupech, výplňovém 

obvodovém zdivu,zdivu atiky) bude zateplení opatřeno tepelnou izolací Rigips EPS 100 

S Stabil tloušťky 100 mm. 

Úpravy povrchů vnější   

V 1. NP je v místě výplňového obvodového zdiva na tepelnou izolaci nanesena hladká 

silikonová omítka JUB bílé barvy, tloušťky 10 mm. 
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 V 2.NP je v místě výplňového obvodového zdiva na tepelnou izolaci připevněn rošt ze 

smrkových latí o rozměrech 30 x 50 mm a na něj je připevněn fasádní obklad Dekwood, 

profil klasik venkovní o rozměrech 19 x 146 x 4000 mm. Materiál dřevěného obkladu je 

sibiřský modřín, který je opatřen ochranným nátěrem HK Lasur. Lazura bezpečně chrání 

obklad před napadením hmyzu, zamodráním a trouchnivěním. 

 Zdivo atiky, nosné železobetonové sloupy a vykonzolována část stropní desky a 

konstrukce střechy jsou po zateplení opatřeny průmyslově vyrobenou, jemnozrnnou , suchou,  

minerální stěrkou – imitace betonu. V příloze 2. je k této stěrce přiložen technický list. 

Úpravy povrchů vnitřní   

Vnitřní úpravou zdiva je vápeno – cementová omítka Baumit MPI 25. 

Keramický obklad v hygienických zařízeních (výška viz. půdorysy) – RAKO DARSE 

641 - dlaždice jsou lepené na omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány spárovací 

hmotou. 

Vzduchotechnika a klima místností 

 Místnost fitness je větraná přirozeně okenními otvory, ale i pomocí nuceného větrání, 

například v zimním období.  

Hygienické zařízení a šatny nelze větrat přirozenou cestou – tedy okenními otvory, 

proto je zde využito větrání nuceného. Využívám systém podtlakového větrání pomocí PVC 

trubek, které vedou v příslušné instalační šachtě. Tento způsob větrání bude realizován 

decentralizovaným způsobem, kdy místnosti mají odtahové ventilátorky. Jsou výjimečně 

tiché, řízené mikroprocesorem s extrémně nízkou spotřebou energie 5 W. Podle způsobu 

připojení k elektrické síti pracuje v režimu řízení vlhkosti a  časovač v kombinaci se 

světelným vypínačem. Vše je v souladu s vyhláškou č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy 

ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov -  Část 2: Požadavky. Výplně okenních otvorů jsou 

navrhnuty profilu tří komorového hliníkového systému s  izolačním dvojsklem  U=1,6 

W/m
2
K od firmy Vekra. Pomocí  programu  TEPLO 2011, byly vytvořeny tepelné posudky 

konstrukcí,  které  mají  největší  váhu  na  energetickou  náročnost  budovy - pro venkovní 

zateplovací plášť, podlahy přilehlá na terénu a střešní plášť. Tepelné hodnoty mají 

informativní charakter, protože podrobnější řešení této problematiky není součástí řešení 

bakalářské práce. Tepelné posudky nalezneme v příloze 1. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

Měření neprokázalo únik radonu z podloží. Z provedených průzkumu je zřejmé, že 

řešené území se nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, jiných 

geologických rizik a území záplavové. 

Podzemní voda a její hladina nezasahuje do budoucí základové konstrukce a je 

v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry stavebního objektu.  

Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořeny patkami z železobetonu ( 

beton C25/30 ), pod nosným výplňovým zdivem jsou betonové základové pásy. Protože došlo 

ke změně v úrovni základové spáry, musely být použity konstrukční změny základových 

pásů, které byly provedeny jako odstupňované základové pásy z betonu, přičemž rozměr 

jednotlivých stupňů je určen vlivem vnitřního tření základové zeminy. Bude provedeno 

vyrovnání stupňovité ve sklonu 45 ° dle výkresu základů. Pod objektem  je vybetonovaná 

deska tloušťky 150 mm, která je vyztužena KARI sítí 4/150/150. Bednění a uložená výztuž 

musí být před betonáží zkontrolována. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Dojde zde k přechodnému zhoršení životního prostředí po dobu stavebních úprav. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. 
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Objekt je navržen v souladu s platnými zákony č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami, ve znění pozdějších předpisů. 

 Komunální odpad je řešen klasickou formou týdenního svozu odpadu. 

h) dopravní řešení 

Hlavní vstup do objektu je navržen z ulice Leonovova. Objekt bude napojen ze severní 

části obslužnou komunikací k stávající komunikaci na ulici Leonovova. Tato komunikace 

bude sloužit jako vjezd do podzemních garáží a také bude sloužit jako vjezd pro zásobování 

restaurace. Výjezd z podzemních garáží je situován na jih, kde dojde k napojení obslužné 

komunikace na kruhový objezd na ulici Žižkova. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Stavba je chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti, radonu a povětrnostními 

vlivy. Celý objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. 

Řešené území se nenachází v zóně poddolování a zároveň to není území sesuvné, 

jiných geologických rizik a území záplavové. 

Měření neprokázalo únik radonu z podloží, proto není zapotřebí zvláštní 

protiradonových opatření. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Budou splněny požadavky vyhlášky č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích 

na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.  
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1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

 

C 01   Architektonická situace  1:500  A1=8xA4 

C 02   Podklady pro vytyčovací výkres 1:500  A1=8xA4 

F 01   Půdorys základů   1:50  A0=16xA4 

F 02   Půdorys 2. nadzemního podlaží 1:50  A1=8xA4 

F 03   Řez A-A´vedený schodištěm  1:50  A1=8xA4 

F 04   Strop nad 2. nadzemním podlažím 1:50  A1=8xA4 

F 05   Půdorys střechy   1:50  A0=16xA4 

F 06.1   Pohledy    1:50  A2=4xA4 

F 06.2   Pohledy    1:50  A2=4xA4 

F 07   Specifikace technického a    -  A1=8xA4 

   uživatelského standardu objektu   A4=1xA4 

F 07.1   Výpis oken    1:100  A4=1xA4 

F 07.2   Výpis dveří    1:50  A4=3xA4 

F 07.3   Výpis klempířských výrobků  -  A4=1xA4 

F 07.4   Výpis zámečnických výrobků -  A4=2xA4 

F 07.5   Výpis skladeb    -  A4=2xA4 

   (podlahy, střecha, obvodová stěna)  

F 08   Vizualizace objektu    -  A3=4xA4 

G 01   Architektonický detail  1:20  A0=16xA4 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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1.2  Stavebně konstrukční část 

1.2.1  Technická zpráva 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Víceúčelová sportovní hala je novostavba. Budova je rozdělena na dvě části, které jsou 

od sebe dilatovány. První část je dvoupodlažní a části podzemního podlaží. Hlavní nosný 

systém této části jsou železobetonové sloupy, železobetonová stopní deska a průvlaky (beton 

C25/30). Obvodové výplňové zdivo je ze zdícího systému Ytong, tloušťky 300 mm. Druhou 

část tvoří konstrukce haly, která je tvořená lepenými lamelovými nosníky. Pod celou plochou 

haly se nachází podzemní parkování s technickou místností, kde nosný stěnový systém tvoří 

železobetonové stěny a deska (beton C25/30).  

b) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

V rámci řešené projektové dokumentace byl navrhován tak, aby splňoval veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a  také ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. 

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Nepředpokládá se neobvyklých stavebních řešení. 

d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případné sousední stavby 

Bylo použito standardních materiálů, kde jednotlivé stavební a technologické postupy 

jsou stanoveny výrobcem. Běžné standardní stavební práce, technologie, postupy, stanovení 

kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN. 
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e)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Bourání se bude provádět pokud možno při denním světle, je – li nutno bourat za tmy, 

komunikace a pracoviště musí být osvětleny. Bezpečně zajištěna musí být ta část stavby, které 

hrozí sesunutí.  

Pracovníci provádějící odstraňování staveb budou před pracemi poučeni a proškoleni a 

dále jim bude stanoven postup stavebně montážních prací. 

Železobetonové stropy a konstrukce se bourají pomocí pneumatických kladiv a 

ocelová výztuž je řezána kyslíkovodíkovým plamenem. 

U veškerých bouracích prací je nutno dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví osob. 

f) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Rozestavěné konstrukce jsou chráněny před konkrétními nežádoucími vlivy (např. 

klimatickými jako jsou slunce, déšť ….), způsob ochrany je stanoven v technologických 

podkladech stavebních postupů, v ČSN. 

g) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Použité ČSN 

ČSN 01 3420 -  Výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 0532 -  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0540 -  Tepelná ochrana budov 

ČSN 74 4505 -  Podlahy, společná ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
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ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 

Použité literární zdroje 

NEUFERT, E.: Navrhování konstrukcí, Consultinvest, Praha 1995 

MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 

MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. 

s.r.o., 1994  

KUTNAR, Z.: Hydroizolace spodní stavby, ČVUT, 2000 

MATOUŠKOVÁ, D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno 

Použité technické předpisy 

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. V platném znění. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V platném znění. 

Vyhláška č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V platném znění. 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V platném znění. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V plném znění. 

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

V platném znění. 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V platném znění. 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. V platném znění. 

Zákon č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu. V platném znění. 

 

Použité software 

- Graphisoft Archicad 15 (studentská verze) 

- Artlantis 4 (studentská verze) 

- Microsoft Office 2007 (plná verze) 

- Stavební fyzika 2011 (plná verze) 
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i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení. 

1.2.2 Výkresová část 

Doloženo v samostatné příloze. 

1.2.3 Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.3   Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

1.4    Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

2. Inženýrské objekty 

 Není předmětem řešení bakalářské práce. 

3. Provozní soubory 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Víceúčelová sportovní hala 

Multi – purpose Sports Hall 

3. 

Dokumentace pro provedení stavby 

Student:                 Ondřej Kabeláč 

Vedoucí bakalářské práce:             Ing. arch. Aleš Student 

Ostrava 2013 
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Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

 

C 01   Architektonická situace  1:500  A1=8xA4 

C 02   Podklady pro vytyčovací výkres 1:500  A1=8xA4 

F 01   Půdorys základů   1:50  A0=16xA4 

F 02   Půdorys 2. nadzemního podlaží 1:50  A1=8xA4 

F 03   Řez A-A´vedený schodištěm  1:50  A1=8xA4 

F 04   Strop nad 2. nadzemním podlažím 1:50  A1=8xA4 

F 05   Půdorys střechy   1:50  A0=16xA4 

F 06.1   Pohledy    1:50  A2=4xA4 

F 06.2   Pohledy    1:50  A2=4xA4 

F 07   Specifikace technického a    -  A1=8xA4 

   uživatelského standardu objektu   A4=1xA4 

F 07.1   Výpis oken    1:100  A4=1xA4 

F 07.2   Výpis dveří    1:50  A4=3xA4 

F 07.3   Výpis klempířských výrobků  -  A4=1xA4 

F 07.4   Výpis zámečnických výrobků -  A4=2xA4 

F 07.5   Výpis skladeb    -  A4=2xA4 

   (podlahy, střecha, obvodová stěna)  

F 08   Vizualizace objektu    -  A3=4xA4 

G 01   Architektonický detail  1:20  A0=16xA4 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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MATOUŠKOVÁ, D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno 

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. V platném znění. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V platném znění. 

Vyhláška č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V platném znění. 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V platném znění. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V plném znění. 

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

V platném znění. 
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Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V platném znění. 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. V platném znění. 

Zákon č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu. V platném znění. 

 

2) Internetové zdroje 

www.dekwood.cz – Fasádní obklady 

www.vekra.cz – Okna a dveře 

www.durgovent.net – Přivzdušňovací ventily 

www.ytong.cz – Zdivo 

www.topeterm.cz – Podtlakové větrání 

www.luxusnipovrchy.cz – Imitace betonu 

www.cuzk.cz – Katastrální úřad 

www.karvina.cz – Oficiální server statutárního města Karviná 

www.topwet.cz – Střešní prvky 

www.stavebnistandardy.cz – České stavební standardy 

www.schindler.com – Výtahy 

www.sanita.cz – Obklady 

www.dektrade.cz – Hydroizolace 

 

3) Použitý software 

- Graphisoft Archicad 15 (studentská verze) 

- Artlantis 4 (studentská verze) 

- Microsoft Office 2007 (plná verze) 

- Stavební fyzika 2011 (plná verze) 

  

http://www.durgovent.net/
http://www.ytong.cz/
http://www.topeterm.cz/
http://www.luxusnipovrchy.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.karvina.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.schindler.com/
http://www.sanita.cz/
http://www.dektrade.cz/
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Závěr 

 V zadání bakalářské práce byla vypracována částečná projektová dokumentace stavby 

pro provedení stavby dle zadání bakalářské práce. K mé práci může být provedena zbývající 

dokumentace. Svou práci jsem řešil po stránce estetické, technické i ekonomické a přidává 

svému okolí na atraktivitě. Okolí je přístupné obyvatelům města Karviná. Jedná se o příjemný 

areál, kde lidé využijí jak sportovní aktivity, tak si užijí příjemný odpočinek. 

 Snažil jsem se využít maximum nabytých zkušeností a vědomostí, které jsem díky 

studiu získal. Řešení bakalářské práce mi díky snaze o nalezení co nejvhodnějších řešení a 

mnoha konzultacích se specialisty a vedoucím práce dalo mnoho ponaučení a poznatků do 

budoucího profesního života. 

Poděkování 

Rád bych poděkoval osobnostem, bez kterých by má bakalářská práce neměla svou 

kvalitu. 

S respektem a pokorou děkuji panu Ing. arch. Aleši Studentovi za ochotu a nespočet 

rad při řešení architektonické studie a bakalářské práce, za předání nabytých vědomostí a 

zkušeností a v neposlední řadě za perfektní spolupráci a pozitivní přístup. 

Děkuji panu Ing. Markovi Jaškovi, Ph.D. za ochotu, kladný přístup a odborné rady při 

konzultacích z oblasti pozemního stavitelství. 

Děkuji panu Ing. arch. Igoru Krčmáři za předání praktických zkušeností a odborné 

rady, související s řešením architektonického detailu. 

Dále děkuji kolektivu Vysoké školy báňské  - technické univerzity v Ostravě za 

předané znalosti a spolužákům za pomoc a rady. 

Nakonec bych rád poděkoval své rodině za veškerou podporu při celém studiu. 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Víceúčelová sportovní hala 

Multi – purpose Sports Hall 

4. 

Přílohy 

Student:                 Ondřej Kabeláč 

Vedoucí bakalářské práce:              Ing. arch. Aleš Student 

Ostrava 2013 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Víceúčelová sportovní hala 

Multi – purpose Sports Hall 

Příloha č.1 

Tepelné posudky 

Student:                 Ondřej Kabeláč 

Vedoucí bakalářské práce:             Ing. arch. Aleš Student 

Ostrava 2013 



56 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Víceúčelová sportovní hala 

Multi – purpose Sports Hall 

Příloha č.2 

Technické listy 

Student:                 Ondřej Kabeláč 

Vedoucí bakalářské práce:             Ing. arch. Aleš Student 

Ostrava 2013 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Víceúčelová sportovní hala 

Multi – purpose Sports Hall 

Příloha č.3 

Výpočet stropní desky 

Student:                 Ondřej Kabeláč 

Vedoucí bakalářské práce:             Ing. arch. Aleš Student 

Ostrava 2013 


