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 Anotace 

 SOVJÁKOVÁ, P: Projekt rekonstrukce tělocvičny, Diplomová práce. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2013. 

Vedoucí práce: Ing. Otakar Galas. 

 Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci 

rekonstrukce sportovní haly, včetně tepelně technického posouzení stávajícího stavu, 

navržení vytápění přestavby a následné vyhodnocení rekonstrukce z energetického hlediska. 

Obvodový plášť plochy tělocvičny bude zcela vyměněn, konstrukce obvodového pláště 

zázemí bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Jako zdroj vytápění je navrženo 

absorpční tepelné čerpadlo země-voda. 

 Klíčová slova 

Tělocvična, sportovní hala, rekonstrukce, lehký obvodový plášť, absorpční tepelné 

čerpadlo.  



 

 Abstract 

 SOVJÁKOVÁ, P: Project of the reconstruction sports hall: Diploma thesis. VŠB – 

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

Environment, 2013, Thesis head: Ing. Otakar Galas. 

 The target of diploma thesis was the development of construction documentation for 

the implementation of the reconstruction of sports facilities, including thermally engineering 

judgment of the current state reconstruction design of heating and subsequent evaluation of 

reconstruction in terms of energy. The cladding area gyms will be completely replaced, the 

design cladding of hinterland of the sports hall will be warmed by a contact system. As a 

heating source is designed absorption heat pump. 

 Key words 

Gym, sports hall, reconstruction, lightweight cladding, absorption heat pump. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČENÍ 

 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bvp  výškový systém Balt pro vyrovnání 

TČ  tepelné čerpadlo 

COP  topný faktor tepelného čerpadla 

Q  výkon 

U  součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Sb.  sbírka 

PD  projektová dokumentace 

k.ú  katastrální území 

m n.m.  metrů nad mořem 

p.č.  parciální číslo 

NP  nadzemní podlaží 

Kč  Koruna česká 

ŽB  železobeton 

C  pevnostní třída betonu válcová/krychelná 

P+D  péro a drážka 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

tl.  tloušťka 

SDK  sádrokarton 

Al  hliník 

Un  součinitel prostupu tepla celé konstrukce okna/dveře 

ČOV  čistička odpadních vod 

Edef  zhutnění 

EPS  extrudovaný polystyrén 

NN  nízké napětí 

N  počet stupňů 

Nskut  počet stupňů skutečný 

ČSN  česká norma 

KV  konstrukční výška 

h  hloubka schodišťového stupně 

b  šířka schodišťového stupně 
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Hpr  průchodná výška 

Hp  podchodná výška 

OT  otopné těleso 
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 1. Úvod 

 Zadání diplomové práce byla rekonstrukce objektu Sportovní haly VŠB-TU, 

z hlediska jejího vytápění, dle platných norem a vyhlášek na území České republiky. 

Sportovní hala se nachází v areálu Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Objekt za 

svou životnost prošel už jednou rekonstrukcí, a to z objektu skladu DKP-Hard na Sportovní 

halu VŠB-TU. 

 Hlavním cílem této práce bylo řešení energetických úspor s použitím alternativních 

zdrojů energie. Vzhledem k umístění objektu jsem zvolila jako zdroj energie tepelné čerpadlo 

země-voda, které se mi pro tento typ rekonstrukce jevilo jako nejefektivnější. V blízkém okolí 

objektu je dostatek prostoru pro umístění zemních vrtů čerpadla. 

 Největším problémem stávající budovy byly velké ztráty tepla prostupem obvodovou 

konstrukcí, proto jsem vyměnila celý obvodový plášť plochy tělocvičny a zázemí sportovní 

haly s šatnami jsem zateplila kontaktním zateplovacím systémem. 

Práce je členěna do 5 velkých skupin dle zákona č. 62/2013 Sb.  
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2. Projektová dokumentace obsahuje části: 

   A Průvodní zpráva 

   B Souhrnná technická zpráva 

   C Situační výkresy 

   D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

   E Dokladová část 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

    a) Údaje o stavbě 

 Název stavby:   Projekt rekonstrukce tělocvičny 

 Místo stavby:   Areál VŠB-TU Ostrava – Poruba, 708 00 

 Vlastník pozemku:  Statutární město Ostrava 

 Druh pozemku:  zpevněná zastavěná plocha 

 Okres:    Ostrava 

 Kraj:    Moravskoslezský 

  

b) Údaje o stavebníkovi 

 Objednavatel dokumentace: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 

     1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

 Účel dokumentace:   dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 Stupeň PD:   DSP, příloha č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., v novém 

     znění sbírka zákonů č.62/2013  

 Provozovatel stavby:  Vysoká škola báňská – TU Ostrava, 

17.listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, 708 00 

 Investor:   Vysoká škola báňská – TU Ostrava, 

17.listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, 708 00 
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c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Vypracovala:   Bc. Petra Sovjáková 

 Adresa:   Krmelínská 341/306, Ostrava, 724 00 

 Stupeň PD:   DSP 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování projektu Rekonstrukce tělocvičny, byla použita projektová 

dokumentace rekonstrukce skladu DKP-HARP. 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Objekt parc. č. 1738/10, 1738/15 k.ú. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní 

správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava. Objekt i stavební parcela je ve vlastnictví Vysoké školy 

báňské – technické univerzity Ostrava. Území je rovinné. Nadmořská výška se pohybuje 

kolem +268,20 m n.m. 

 Majetkoprávní vztahy:  

 p.č. 1738/10   vlastní investor 

 p.č. 1738/15   vlastní investor 

 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Sousední objekty stavby jsou také ve vlastnictví investora. V okolí objektu  

se nenachází žádné chráněné památky.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

  Není předmětem diplomové práce. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Požadavky na výstavbu jsou splněny a provedeny podle vyhlášky MMR č 20/2012Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Jedná se o stavbu určenou ke sportovním účelům a k výuce.  

Použité stavební materiály a hmoty budou v souladu s projektem stavby. Projekt 

rekonstrukce je koncipován tak, aby stavba nijak nenarušovala svým provozem ani užíváním 

životní prostředí.  

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 Není předmětem diplomové práce.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Jedná se o rekonstrukci. Objekt bude i nadále sloužit k výuce a sportovním účelům, 

nebude nijak změněno jeho užívání, ani užívání přilehlých parcel. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů státní správy, požadavky územního rozhodnutí, včetně 

požadavků dotčených orgánů jsou zohledněny a zpracovány do projektové dokumentace. 

Požadavky budou respektovány při realizaci.  

 h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není předmětem diplomové práce. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není předmětem diplomové práce.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Majetkoprávní vztahy jsou sepsány v A.3.a. Dotčené pozemky jsou parcela č. 1738/10 

a parcela č. 1738/15, oba pozemky jsou ve vlastnictví investora a již se na nich nachází 

stávající budova sportovní haly. Charakter stavby je zachován.   
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A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Jedná se o částečnou změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba je charakterizována  jako Sportovní hala, včetně zázemí. Uvnitř objektu se dále 

nachází posilovna, tribuna a kanceláře pro pedagogy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalou.  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o kulturní památku.  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je řešena jako bezbariérová, pro pohyb v 1.NP je zapotřebí pouze vstupních 

dveří, dostatečné šířky a sklonu. Pro pohyb mezi jednotlivými podlažími je možnost využití 

hydraulického výtahu. Ve 2.NP se nachází přístup na tribunu, kde je vyhrazené bezbariérové 

stání a také přístup k WC pro ZTP. Dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

právních předpisů 

 Není předmětem diplomové práce.  
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není předmětem diplomové práce. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha:  1369,55 m2 

 Obestavěný prostor: 15 309,55 m3 

 Užitná plocha:  1135,6 m2 

 Počet jednotek: 3 NP v zázemí, 1NP prostor tělocvičny 

 Počet pracovníků: 15 osob 

i) Základní bilance stavby 

 Potřeba tepla na vytápění   213 889 kWh/a 

 Součinitel tepelné ztráty   131 430 W 

 Hospodaření s dešťovou vodou:   svedena do stávající dešťové kanalizace 

 

 Třída energetické náročnosti budovy:   B (U,em = 0,27 W/m2K) 

 Klasifikační ukazatel CI    0,3 
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j) Základní předpoklady výstavby 

 V roce 2014 bude započata rekonstrukce objektu – výměna obvodového pláště, 

zateplení kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken a dveří, zateplení a výměna 

střech, instalace tepelného čerpadla země-voda a nové otopné soustavy. 

 Dokončení stavby je plánováno do dvou let od vydání stavebního povolení příslušným 

orgánem, tedy ukončení rekonstrukce roku 2016.  

 

k) Orientační náklady stavby 

 Náklady na vytápění a chlazení objektu a zdroj tepla jsou vypočteny v závěru práce. 

Viz. příloha č. E12 Ekonomické zhodnocení.  

 

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

 Stavba je objektem sportovní haly, jejíž zázemí je třípodlažní, prostor tělocvičny se 

rozkládá v 1NP.  

 Technická a technologická zařízení nejsou předmětem diplomové práce. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

    a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek částečně zastavěn, zbývající část je zatravněna a nachází se na něm vzrostlá 

zeleň. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Není předmětem diplomové práce. 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Není předmětem diplomové práce.  

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

 Území Ostravy je z velké části poddolováno. Stavby jsou navrhovány s ohledem  

na tuto skutečnost. Stavba na k.ú. Poruba není poddolována. 

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

na odtokové poměry v území 

 Stavba nijak negativně neovlivňuje okolní území. Doposud sloužila občanské 

vybavenosti. Účel využití objektu se tímto projektem nemění. 

   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Není předmětem diplomové práce.  

    g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Nejsou.  
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 h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Stavba je napojená na stávající dopravní i technickou infrastrukturu a její napojení 

v rámci řešení nového návrhu vytápění / chlazení nebude pozměněno.  

 Instalace vrtů tepelného čerpadla země-voda je situováno na severozápadní část 

pozemku.  
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C Situační výkresy 

C.1 Celkový situační výkres a Koordinační situační výkres 

 Je součástí bodu E Dokladová část – výkres č. 1 (měřítko 1:500) 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního a inženýrského objektu 

a) Architektonicko – stavební řešení 

 - Účel objektu, funkční náplň: 

 Objekt Sportovní haly je členěn do dvou hmot. Zázemí objektu je třípodlažní, protor 

tělocvičny je pouze jednopodlažní, ovšem vysoký 11m. Stavba je nepodsklepena, prostor 

tělocvičny je zastřešen sedlovou střechou, zázemí střechou plochou.  

- Údaje o pozemku, chráněné území, vliv na životní prostředí: 

 Jedná se rekonstrukci. Území je rovinaté, nadmořská výška se pohybuje kolem 

+268,00 m n.m. 

Jedná se o stavbu určenou ke sportovním účelům a k výuce.  

Použité stavební materiály a hmoty budou v souladu s projektem stavby. Projekt 

rekonstrukce je koncipován tak, aby stavba nijak nenarušovala svým provozem ani užíváním 

životní prostředí.  

- Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 

 Část 1NP slouží pro širokou veřejnost. Nachází se zde recepce, komunikační prostory, 

WC muži, ženy, šatny, sklady a TZB.  

 2 NP je komunikační prostor diváků na tribunu. Ve zbývající části se nachází dva sály 

pro fitness, ordinace terapeuta – uvažováno jako prostor pro vykonávání praxe studentů 

sportovního managementu. 

Technologie výroby není řešena. 

- Bezbariérové užívání stavby: 

 Stavba je navržená jako bezbariérová. Bezbariérový přístup v rámci jednotlivých 

podlaží je vyřešen výtahem do 2NP, kde je bezbariérový přístup na místa na tribuně, která 

jsou vyhrazena pouze pro osoby se ZTP. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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- Bezpečnost při užívání stavby: 

Stavba je řešena pro běžnou výuku tělesné výchovy a sport. 

- Požární bezpečnost: 

Z hlediska požární ochrany stavba splňuje požadavky dané stavebním zákonem. 

- Osvětlení, akustika,oslunění, vibrace: 

Není předmětem diplomové práce. Je zohledněn korekční činitel clonění při výpočtu 

v programu Energie 2013.  

- Výkresová část: 

Půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy, řez a situace jsou součástí bodu  

E Dokladová část v příloze č. 1. 
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b) Stavebně konstrukční řešení 

Výkopy: 

 Nejsou řešeny.  

Základy: 

 Základy jsou stávající. Projekt rekonstrukce tělocvičny do stávajících základů nijak 

nezasahuje.  Řešení základů není zadáním diplomové práce. 

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

 Objekt je navržen v konstrukčním systému HARD a ve zděné technologii. Ocelové 

sloupy HARD jsou ve zděné části obezděny cihelým zdivem. Stávající obvodový plášť 

HARD je s lícem z pozinkovaného plechu, jde o sendvičový panel tvořený kostrou 

z ocelových profilů, z vnitřní strany pozinkovaný plech, výplň tvoří minerální plsť, vnější 

povrch z pozinkovaného plechu. Tento plášť bude nahrazen stěnovými panely Kingspan 

KS1000 AWP. Jsou to stěnové panely s jádrem z polyizokyanurátu IPN se skrytým 

upevňovacím prvkem, který je kladen vertikálně a je vhodný pro opláštění a zateplení všech 

typů budov s výjimkou chladíren a mrazíren. Tloušťka panelu je 150 mm, šířka 1 000 mm  

a délka 11 000 mm. 

 Stávající obvodová stěna na severní straně je tvořena z cihel CD IVA-C tl. 400 mm 

bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. TI Knauf Classic tl. 160 mm, 

tepelně izolační omítka Calofrig supertherm TO tl. 10 mm. 

Příčky a vnitřní stěny: 

 Pro vnitřní příčky byla ponechána stávající konstrukce z cihel C-IVA tl. 150 a 100 

mm. Vnitřní nosné stěny z cihel CD-IVA tl. 300 mm. Nové příčky jsou tvořeny přesnými 

příčkovkami Ytong tl. 100 a 150 mm. Nové nosné stěny jsou tvořeny přesnými tvárnicemi 

Ytong z autoklávovaného pórobetonu kategorie I. tl. 250 a 300 mm. 

Vodorovné konstrukce: 

 Stávající stropy tvořeny ocelovými I profily s vloženými deskami hurdis s betonovou 

zálivkou tl. 40 mm, zůstanou nezměněny. Železobetonové průvlaky min. tl. 300 mm, z betonu 

skupiny B, krytí hlavní výztuže betonem činí 20 mm také zachovány.  
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Střešní konstrukce: 

 Střecha tělocvičny bude tvořena střešními panely Kingspan KS1000 RW tl. 160 mm. 

KS1000 RW jsou střešní panely s IPN izolačním jádrem a s trapézovou profilací na exteriéru. 

Panely se upevňují standardní metodou (viditelnými upevňovacími prvky), které jsou vhodné 

pro všechny stavební aplikace. Střešní panely KS1000 RW jsou univerzální a lze je použít 

rovněž pro opláštění a zateplení stěn budov. 

 

 Stávající střecha zázemí bude zateplena pěnový polystyrenem Rigips EPS 100 

s hydroizolační fólií Fatrafol 807 na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie 

(plošná hmostnost textilie cca 300 g/m2). Fólie odolává UV záření a může být vystavena 

přímým povětrnostním vlivům. 

  

Schodiště: 

Schodiště zůstává stávající, nebude projektem měněno. 

 Výplně otvorů: 

 Okna jsou hliníková Lomax Aktivokno AL+, zasklená izolačním trojsklem tl. 12 mm, 

prostor mezi skly je vyplněn argonem. Součinitel prostupu tepla je Uw = 0,97 W/m2.K. Rám 

oken v barvě černé RAL 9021. 

 Vstupní dveře Lomax AL dveře Aktiv, profilový systém HEROAL s přerušeným 

tepelným postem a PUR izolací. Výplň HPL 40mm U=0,70 W/m2.K, 

  

Úpravy vnitřních povrchů: 

Podlahy: 

- Podlahy v interiérech zůstávají nezměněny. V zázemí je keramická dlažba, palubovka 

v tělocvičně. 

Podhledy: 

- SDK, celistvý: zavěšené SDK (tl. 12,5 mm) 
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Stěny:  

- Vápenná omítka štuková 

- Keramický obklad hutný glazovaný alit 

- Keramický obklad pórovitý 

Skladby: 

S1 – stávající podlahy 

 Podlaha ve skladbě dle příslušné místnosti   100 mm 

 Betonová mazanina B10 (krytí HI)     100 mm 

 Hydroizolace – NP, IPA 380 SH S40    

 Podkladní beton B10      150 mm 

 Struskový zásyp       200 mm 

  

S2 – podlaha 2NP 

 Podlaha ve skladbě dle příslušné místnosti   50 mm 

 Stropní panel SPIRROL     250 mm  

Vápenná omítka štuková      

  

 

S3 – podlaha 3NP 

Podlaha ve skladbě dle příslušné místnosti   50 mm 

 Strop dle statiky      250 mm  

Vápenná omítka štuková     
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S4 – strop pod nevytápěným prostorem střechy 

 Rohož ROTAFLEX      60 mm 

Stropní desky PZD do I nosičů    50 mm 

 Vápenná omítka štuková 

 

S5 – střecha zázemí 

 Gefitas PE       3 mm 

Stropní železobetonová deska    100 mm 

 Struskový zásyp ve spádu     80 mm 

 Pěnový polystyren      100 mm 

 Rigips EPS 100      180 mm 

 Fatrafol 807       15 mm 

Tepelná izolace: 

Zděná obvodová konstrukce zázemí je zateplena ETICS TI Knauf Classic, celková  

tl 170 mm. Ve střešní konstrukci  

Ve skladbě střešního pláště je použita TI Isover Tango tl. 250 mm – spádové klínce 2%  

tl. 100-250 mm. 

Klempířské výrobky: 

 Nejsou předmětem diplomové práce.  

Zámečnické výrobky:  

 Nejsou předmětem diplomové práce.  

- Podrobný statický výpočet: 

Není řešením diplomové práce. V případě nutnosti by byl tento problém přenechán statikovi. 
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- Požárně bezpečnostní řešení: 

 Z hlediska požární ochrany stavba splňuje požadavky dané stavebním zákonem. 

c) Technika prostředí staveb 

Vytápění a chlazení objektu: 

 a) technická zpráva: 

Tepelně-technické vlastnosti objektu: 

Tepelný výkon objektu (Fi,HL)      213 889 kW 

Tepelné ztráty prostupem (Fi,T)      29,091 kW 

Tepelné ztráty větráním (Fi,V)      115,978 kW 

Výsledná potřeba tepla na vytápění (Qh)     213,889 MWh/a 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U,em)   0,27 W/m2.K  

Maximální průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U,em,N)  0,35W/ m2.K 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy    C (vyhovující) 

Klasifikační ukazatel Cl       0,31 

 

Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí U (W/m2.K): 

Viz. příloha č. 3 (Tepelně technické vyhodnocení objektu) 
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Zdroj: 

Zdroj pro vytápění/chlazení objektu a přípravu TUV je absorpční tepelné čerpadlo Země – 

voda značky Robur. 

Viz. příloha č. 4 (Zdroj tepelné energie – TČ Země – Voda) 

 

Vytápění/chlazení: 

Potřeba tepla na vytápění    213 889 kW/m2 

Otopný systém     Otopná tělesa + stropní vytápění 

Teplotní spád      Otopná tělesa 55/45 °C 

       Stropní vytápění cca 55/45 °C 

Otopná tělesa       značka Korado radik 

Stropní vytápění      firma  

Potrubí otopných těles     měděné 

Stropní vytápění potrubí     PE – HD 

Pro chlazení      chlazení (TČ Země – Voda) 

Viz. příloha č. 6 (Návrh potrubní sítě a otopných těles) a příloha č. 7 a schéma zapojení TČ – 

výkres číslo 24. 

 

Oběhová čerpadla: 

Jsou řešena pomocí programu firmy WILO.  

Viz. příloha č. 8 (Návrh oběhového čerpadla – program WILO) 
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Armatury: 

- Pojišťovací ventil 

- TRV otopných těles (nastavení) 

- Regulační a vyvažovací ventil 

- Třícestný ventil 

- Kulový kohout 

- Vypouštěcí ventil 

Viz. příloha č. 9 (Navržené armatury) 

 

Ukazatele energetické náročnosti budovy: 

Viz. příloha č. 10 (Průkaz energetické náročnosti budovy a hospodaření s energiemi) 

 

 b) výkresová část: 

Veškerá výkresová dokumentace je v příloze č. 1 (Výkresová část). 

 

 

d) Úspora energie a ochrana tepla 

 Tepelná izolace použitá na vnější straně obvodové konstrukce tl. 160 mm splňuje 

požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Připojení na technickou infrastrukturu, inženýrské stavby 

 Jedná se o projekt rekonstrukce, tudíž zajištění potřeby vody bude realizováno  

ze stávajícího napojení. Staveniště bude napojeno z překládaného vedení NN. Zásobování 

vodou zůstává stávající. Elektrická energie potřebná k provozu čerpadel bude zajištěna 

napojením na stávající síť.   

b) Dopravní řešení 

Přístup k objektu je řešen převážně pro studenty a obyvatele blízkého okolí, tedy  

pro pěší. Sportovní hala je přístupná z ul Studentská, kde se nachází veřejné komunikace.  

c) Nevýrobní technologická zařízení 

 Bezbariérový pohyb osob se ZTP je zajištěn navrženým hydraulickým výtahem.  

Pro pohyb osob bez ZTP slouží stávající schodiště. 

 

D.3 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Parcela je zastavěna a plochy jsou zpevněny. 
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E Dokladová část 

E.1 Výkresová část – příloha č.1 

VÝKRES Č. 1   Situace koordinační (1:500) 

VÝKRES Č. 2  Půdorys 1NP – stávající stav (1:50) 

VÝKRES Č. 3  Půdorys 2 NP – stávající stav (1:50) 

VÝKRES Č. 4   Půdorys 3NP – stávající stav (1:50) 

VÝKRES Č. 5  Půdorys 1NP – bourané  konstrukce (1:50) 

VÝKRES Č. 6   Půdorys 2NP – bourané  konstrukce (1:50)  

VÝKRES Č.7   Půdorys 3NP – bourané  konstrukce (1:50) 

VÝKRES Č. 8   Půdorys tělocvičny – bourání (1:100) 

VÝKRES Č. 9  Půdorys obvodového pláště – bourání (1:100) 

VÝKRES Č. 10  Půdorys 1NP – nový stav (1:50) 

VÝKRES Č. 11  Půdorys 2NP – nový stav (1:50) 

VÝKRES Č. 12  Půdorys 3NP – nový stav (1:50) 

VÝKRES Č. 13  Půdorys tělocvičny – nový stav (1:100) 

VÝKRES Č. 14  Půdorys obvodového pláště – nový stav (1:100)  

VÝKRES Č. 15  Řez A-A‘- příčný (1:50) 

VÝKRES Č. 16  Řez B-B‘- schodištěm (1:50) 

VÝKRES Č. 17  Pohledy (1:100) 

VÝKRES Č. 18  Vizualizace 

VÝKRES Č. 19  Vytápění 1NP (1:50) 

VÝKRES Č. 20  Vytápění 2NP (1:50) 

VÝKRES Č. 21  Vytápění 3NP (1:50) 
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VÝKRES Č. 22  Vytápění tělocvična (1:100) 

VÝKRES Č. 23  Rozvinutý řez vytápění  

VÝKRES Č. 24  Schéma zapojení TČ Země - Voda  

VÝKRES Č. 25  Výpis oken 1NP 

VÝKRES Č. 26  Výpis oken 2NP 

VÝKRES Č. 27  Výpis oken 3NP 

VÝKRES Č. 28  Výpis oken fasády 

VÝKRES Č. 29  Výpis dveří 1NP 

VÝKRES Č. 30  Výpis dveří 2NP 

VÝKRES Č. 31  Výpis dveří 3NP 
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E.2 Vizualizace objektu – příloha č.1 

E.3 Tepelně technické vyhodnocení objektu (program Teplo 2011) – příloha č. 2 

Obvodová stěna tělocvičny – stávající stav 

Obvodová stěna zázemí – stávající stav 

Obvodová stěna zázemí - zateplená 

Střecha zázemí - stávající stav 

Střecha zázemí - zateplená 

Podlaha na zemině 

E.4. Výpočet tepelných ztrát objektu a návrh snížení energetických ztrát objektu 

(program Ztráty 2011) – příloha č.3 

E.5 Zdroj tepelné energie – TČ Země – Voda – příloha č.4 

E.6 Návrh expanzní nádoby a pojistného ventilu – příloha č. 5 

E.7 Návrh potrubní sítě a otopných těles– příloha č. 6 

E.8 Návrh oběhového čerpadla – program WILO – příloha č. 7 

E.9 Navržené armatury – příloha č. 8 

E.10 Návrh stropního vytápění – příloha č. 9 

E.11 Průkaz energetické náročnosti budovy a hospodaření s energiemi (program 

Energie 2013) – příloha č. 10 

Stávající stav 

Nový stav 

E.12 Ekonomické zhodnocení – příloha č.11 
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3. Závěr 

Diplomová práce mi přinesla spoustu nových, cenných zkušeností a informací, se 

kterými jsem se po dobu studia nesetkala – např. návrh stropního vytápění aj.  

Cestu k  intenzivnějšímu využívání  netradičních zdrojů tepla a energií považuji 

v globálu jako velmi efektivní směr nejen finančně, ale také ve vztahu k planetě a 

udržitelnému rozvoji a proto jsem velice ráda, že jsem mohla prohloubit své znalosti v této 

oblasti. 

 


