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B. 1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku,  

Předmětem této projektové dokumentace je přístavba hygienického zázemí a šaten                 
k objektu "Centrální tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách", která se nachází      
v areálu Svitavského stadionu.  

Stavba hygienického zázemí a šaten bude provozně propojena s tělocvičnou spojovací 
chodbou (krčkem), který je v současné době součástí stanové konstrukce tělocvičny. Stavba 
bude umístěna na pozemku st. 862 a p. č. 424/1, katastrální území 761001 Čtyřicet Lánů.  

Prostor pro stavbu je v současné době vymezen objektem stávající tělocvičny (stanová 
hliníkotextilní konstrukce) a betonovou konstrukcí zpevněných ploch - schodiště a rampa 
sloužící pro vstup do objektu tělocvičny. V místě uvažované stavby nejsou vedeny žádné 
podzemní a nadzemní inženýrské sítě, stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma (sítí 
TI, stavby DI, stavebního objektu). 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Geologický profil 

- Dle dostupných informaci byl pro potřeby návrhu založení odhadnut geologický profil ze 
sondy V-4 provedené v rámci předprojektové přípravy objektu tribuny v areálu Svitavského 
stadionu 

- Ze zjištěných inženýrsko-geologických poměrů lze podle članku 20 a) ČSN 73 1001 
„Základova půda pod plošnymi zaklady“g zatřidit jako jednoduché základové poměry. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

Navržená stavba nepodmiňuje vznik ochranných pásem, nezasahuje do ochranných pásem      
a hranic chráněných území a nenachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně. 

 

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

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

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

Stavba nemá negativním vliv na okolní stavby a pozemky. Navrženou stavbou se zásadně 
nemění odtokové poměry v území. Účel funkčního využití sportovního areálu dle UPD se 
nemění. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

- - 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  

- - 

 

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

Dopravní řešení: 

Stavba je přístupná ze stávající účelové komunikace uvnitř areálu Svitavského stadionu. 
Napojení areálu na místní komunikaci v ulici “U Stadionu“ je stávající, dvěma sjezdy při 
severní hranici areálu.  

Parkování osobních aut návštěvníků sportovního areálu je uskutečňováno na stávajícím 
parkovišti v jeho východní části. Kapacita parkoviště byla navrhována pro potřeby celého 
areálu Svitavského stadionu, včetně stávajících i výhledově plánovaných stavebních objektů.  

 

Kanalizace: 

Připojení na areálovou kanalizaci potrubím DN 150, v celkové délce 37,5 m.   

Nový objekt šaten bude napojen splaškovou kanalizací do stávající šachty ø1000 mm 
z typových betonových prefabrikátů na areálovém rozvodu kanalizace. Do šachty bude 
provedena boční navrtávka s následným zatěsněním nového bočního přítoku. 

Kanalizace bude z trubek kanalizačních plastových pro venkovní použití PP nebo PVC 
DN 150 a 125 (dimenze dle DIN 16961), uložených na pískové lože tl. 10 cm s obsypem 
pískem 30 cm nad vrchol potrubí. Uložení pod cestu (úsek od šachty č. 1 po stávající šachtu 
Š) bude provedeno z trub s tuhostí min. SN 8. 

Lomové šachty na potrubí budou provedeny typové plastové ø500 mm. Poklopy budou na 
třídu zatížení D 400 s odvětráním.  

 

Vodovod: 

 Připojení na pitnou vodu potrubím PE Ø 32 mm, v celkové délce 26,0 m. Součástí návrhu 
je úprava části stávajícího vodovodu a přemístění stávajícího nadzemního hydrantu. 

Nový objekt šaten se napojí na stávající areálové rozvody – napojení bude na stávající potrubí 
PVC ø 90 mm. Napojení na stáv. vodovod ø 90 mm bude navrtacím pasem s možností 
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provedení navrtávky pod tlakem. Dále bude osazeno šoupě se zemní soupravou a litinovým 
poklopem, pod kterým bude osazena roznášecí deska. 

Vodovodní přípojka je navržena z trub plastových pro venkovní použití PEHD ø32 x 3,0 mm 
SDR 11 (PN 16). 

Potrubí přípojky bude uloženo na 10 cm pískové lože s obsypem 30 cm nad vrchol potrubí 
pískem. Obsyp kolem potrubí bude řádně hutněn. Nad potrubím bude uložen signál. drát CYY 
4 mm pro snazší nalezení uloženého potrubí. Na potrubí bude provedena desinfekce a tlakové 
zkoušky dle ČSN 75 5911. Zásyp potrubí bude stávající zeminou, řádně hutněný.  

 

Přeložka nadzemního hydrantu: 

Stávající nadzemní hydrant se nachází v místě budoucích šaten. Proto bude v rámci 
provedení vodovodní přípojky provedeno i jeho přemístění tak, aby ležel mimo požárně 
nebezpečný prostor nových šaten. Bude provedena demontáž stávajícího hydrantu včetně 
šoupěte se zemní soupravou a jejich nové osazení.  

Na stávajícím potrubí PVC ø90 mm bude proveden nový přírubový T-kus, vysazen nový úsek 
potrubí PEHD ø90 x 8,2 mm v délce 1,5 m a provedena opětovná montáž stávajícího šoupěte 
se zemní soupravou a nadzemním hydrantem. Budou osazeny litinové příruby s jištěním proti 
tahu, pod T-kus bude proveden betonový kotevní blok. Pod patkové koleno bude proveden 
betonový kotevní blok.  

Stávající potrubí PVC ø90 mm pak bude za přepojením hydrantu zaslepeno. 

 

Plyn: 

Připojení na plynovod potrubím DN 25, v celkové délce 1,50 m. Pro přístavbu 
hygienického zázemí a šaten se provede nová NTL přípojka, napojená na stávající plynové 
potrubí do centrální tělocvičny. Před objektem šaten bude potrubí vedené před fasádou 
přístavby a stoupne nad úroveň podlahy šaten, v chráničce projde do skladu, č. m. 1.07, kde se 
napojí nový kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu        17 kW. 

 

Přívod NN: 

Napojení objektu na elektrickou energii ze stávajícího rozvaděče RS umístěného v prostoru 
spojovacího krčku. Napájení vnitřních světelných a zásuvkových obvodů elektroinstalace se 
zajistí z nové nástěnné jističové rozvodnice RS1.1 s přívodem el. energie ze stávajícího 
hlavního skříňového rozvaděče haly RS1. 

 

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

- - 
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B. 2  Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem této projektové dokumentace je přístavba hygienického zázemí a šaten                 
(jednopodlažní objekt sestavený montážní technologií z modulových typových prvků 
prostorové výstavby přímo na stavbě) k objektu "Centrální tělocvičny pro výuku tělesné 
výchovy ve Svitavách". Stavba hygienického zázemí a šaten bude provozně propojena s 
tělocvičnou spojovací chodbou (krčkem), který je v současné době součástí stanové 
membránové konstrukce tělocvičny.  

Prostor centrální tělocvičny je využíván pro atletiku, skok daleký, tenis, volejbal, florbal a 
malou kopanou. Vstup do haly je ve východní fasádě z komunikačního prostoru vstupního 
zádveří (spojovacího krčku).  

Provoz tělocvičny se pro účely této projektové dokumentace stanovuje denní (max. 300 dní / 
rok), patnáctihodinový (7:00 hod – 22:00 hod). Maximální kapacita je stanovena v počtu 100 
osob.  

Cílovými skupinami určenými k užívání prostor tělocvičny jsou atletické oddíly a školy 
mající k dispozici hygienické zázemí a šatny v prostoru stávající tribuny, nacházející se 
v bezprostřední blízkosti navržené stavby (docházková vzdálenost 60,0 m). 

Navrhovaná přístavba šaten s hygienickým zázemím zvyšuje komfort užívání objektu  
vybudováním nového šatnového prostoru přímo provozně propojeného s tělocvičnou. 

Dispozičně přístavba respektuje prostorové možnosti modulové stavby. Členěna je na dva 
prostory šaten (muži a ženy) přístupné ze vstupního zádveří. Šatna je propojena                       
s hygienickým zázemím, součástí kterého je umývárna (předsíň)   a záchod. Součástí 
hygienického zázemí mužů je prostor úklidu (lze umístit skříň pro úklidové prostředky)            
s výlevkou. Zázemí pro osobu provádějící úklid je v objektu stávající tribuny. 

Šatna bude zřízena jako věšáková bez obsluhy. Maximální kapacita šatny je 16 osob. 
Šatna bude vybavena šatními lavicemi s věšákovými háčky. Věšákové háčky budou umístěny 
ve výšce 1600 mm a pro 8 míst ve výšce 1500 mm. Lavice budou ses spodním úložním 
prostorem na obuv. Nad věšákovými háčky bude police. Na jednu osobu připadne 0,4 m. 

Umývárna je navržena pro celkovou tělesnou očistu a bude vybavena sprchami                 
a umyvadly. Součástí vybavení bude zařízení pro odkládání mycích potřeb, ručníků a zrcadla 
s horní hranou min. 1800 mm od podlahy. Každé umývací místo bude vybaveno mísící baterií 
s přívodem teplé vody a samostatným odpadem. Umývárna bude vybavena mýdlem                
v dávkovači a bude zajištěna možnost osoušení rukou osoušečem. Jednotlivé sprchy budou 
mít rozměr min. 900x900 mm. Každé sprchovací místo bude vybaveno samostatným výtokem 
s mísící baterií s přívodem teplé vody. Jedno sprchové místo bude vybaveno ruční sprchou 
(ženy). 

Další hygienické požadavky viz ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny. 
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Nášlapné vrstvy podlah - kritéria protiskluznosti jsou (dle ČSN 74 4505) u částí staveb 
užívaných veřejností následující:  

- součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo 
- hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo 
- úhel skluzu nejméně 10°. 

V případě, že tyto povrchy jsou v kontaktu s vodou, musí být požadavky splněny i při 
mokrém povrchu. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Stavba je navržena v zastavěném území obce, a to v areálu Svitavského stadionu. Stávající 
urbanistická koncepce řešeného území není navrženou stavbou dotčena.  

 

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

Pro samotnou přístavbu je zvolen jednopodlažní systém prostorové výstavby, který sestává         
z typových modulů výrobce, které budou sestaveny montážní technologií  přímo na stavbě. 
Půdorysný rozměr stavby je 28,7 x 5,1 m se zastavěnou plochou 146,5 m2, max. výška stavby 
od úrovně ±0 bude 2,8 m. Fasáda objektu je hladká, sestavená z obkladových desek 
(vysokotlaký laminát - HPL), výplně otvorů z plastových profilů, vstupní prosklené dveře       
z hliníkových profilů. Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu. Nové zpevněné plochy 
budou provedeny z betonové zámkové dlažby v přírodním provedení - viz stávající chodníky. 

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

- - 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je posuzována z hlediska přístupu a užívání osobami se zdravotním omezením, 
zejména osob s omezenou schopností pohybu a osob na vozíku s ohledem na vyhlášku           
č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Bezbariérově je řešeno vstupní zádveří se spojovacím krčkem. Zázemí šaten pro sportovce 
se zdravotním omezením je součástí stávajícího objektu tribuny s docházkovou vzdáleností   
60 m. 

Stávající bezbariérové řešení sportovního areálu včetně přístupů k objektu tělocvičny není 
navrženou přístavbou dotčeno ani měněno.  
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B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby 
nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

Před uvedením stavby do provozu bude zpracován provozní řád budovy včetně plánu 
pravidelných prohlídek a údržby konstrukcí a povrchů budovy. 

 

Nášlapné vrstvy podlah 

Kritéria protiskluznosti jsou (dle ČSN 74 4505) u částí staveb užívaných veřejností 
následující:  

- součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo 
- hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo 
- úhel skluzu nejméně 10°. 

V případě, že tyto povrchy jsou v kontaktu s vodou, musí být požadavky splněny i při 
mokrém povrchu. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

� Spodní stavba 

Základová konstrukce bude upravena dle požadavku na zemnění horní stavby. Zemnění je 
navrženo pomocí zemních tyčí - viz oddíl EL. 

Do základové desky budou vyvrtány otvory Ø 100 mm. Pro vývod zemnící sítě bude 
vyfrézována drážka do podlahové desky. Po realizaci zemnící sítě budou otvory zabetonovány 
a drážky vyplněny cementovou maltou. 

Součásti úpravy spojovacího krčku bude vybourání podkladní desky z vyztuženého betonu 
(3,56x5,0x0,21 m), která v současné době vyplňuje výškový rozdíl mezi podlahou tělocvičny 
a betonovým chodníkem.  

 

Ochrana stavby proti radonu 

Stanovení radonového indexu pozemku na základě protokolu vypracovaného odbornou 
firmou v rámci předprojektové přípravy sousedního objektu tribuny na pozemku č. 1615/3, 
1615/4. 

Na základě metodického pokynu pro stanovení radonového indexu pozemku při použití 
tabulky pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu a plynopropustnosti zemin řadíme zájmový pozemek do kategorie středního 
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radonového indexu stavebního pozemku. V daném případě musí být stavba preventivně 
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.  Na pozemku se středním 
radonovým indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v    
1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě současně 
hydroizolací s plynotěsnými prostupy instalací. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu (2 vrstvy) hydroizolačními pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, nosnou vložkou je polyesterová rohož (200 g/m2). Ochrana 
izolace geotextilií 500g/m2. 

 

� Úprava stávajícího krčku tělocvičny (stanová konstrukce) 

Vstupní koridor (krček) do prostoru tělocvičny je v současné době proveden stanovou 
hliníko-textilní konstrukcí, kterou je nutné v místě navrhované stavby upravit. Úprava krčku 
spočívá v jeho částečné demontáži (zkrácení) včetně vstupních dveří a úpravě čelního panelu 
pro napojení na novou fasádu navržené stavby. Popisované stavební úpravy jsou úpravou 
typové konstrukce fy SVITAP J.H.J. s. r. o. 

 

� Modulová stavba hygienického zázemí a šaten 

Jednopodlažní objekt sestavený montážní technologií z modulových typových prvků 
prostorové výstavby (výrobek plnící funkci stavby) přímo na stavbě. 

 

1. nosná konstrukce, 

 Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám. Rám podlahy tvoří podélné nosníky, 
příčné obvodové nosníky a příčné mezilehlé nosníky. Rohové sloupy jsou z ocelových L 
profilů. Střecha je tvořena ocelovým rámem z tvarovaných korýtkových profilů. Konstrukci 
střechy dále tvoří příčné ocelové vaznice ve tvaru Z. 

 

2. vnější stěna, 

 Je tvořena vyměnitelnými panely šířky 1,2 m. Skladba panelu: plech pozinkovaný, 
tepelná izolace z minerálních vláken celkové tl. 160 mm, parozábrana, SDK obklad - 2x12,5 
mm kotvený k vlastní kovové konstrukci.  

Součinitel prostupu tepla U=0,20 W/m2K  

Fasádní plášť - fasádní obkladová deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 6 mm kotvená     
k nosnému hliníkovému roštu pomocí systémového lepení – skryté kotvení. Třída reakce na 
oheň B-s2,d0. 
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3. vnitřní výplňové konstrukce, 

 SDK příčky, dvojitě opláštěné (2x12,5 mm), SDK instalační předstěny dvojitě opláštěné 
(2x12,5 mm), záchodové kabiny - typové příčky v provedení antivandal četně kování. 

 

4. podlaha, 

 Podlaha ve skladbě: Nášlapná vrstva, podkladní vrstva - cementotřísková deska, tepelná 
izolace z minerálních vláken tl. 40 mm kladená mezi dřevěný rošt, cementotřísková deska, 
parozábrana, tepelná izolace z minerálních vláken v celkové tl. 100 mm, pozinkovaný plech.  

Součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m2K  

 

Dilatační spára v místě vstupních dveří bude krytá nerezovým plechem a v místě               
přechodu podlahy modulové buňky na podlahu krčku nerezovou podlahovou lištou.  

 

5. střecha, 

 Střešní plášť ve skladbě: Plech TiZn tl. 0,7 mm, tepelná izolace z minerálních vláken       
v celkové tl. 180 mm, SDK podhled tl. 15 mm. 

Součinitel prostupu tepla U=0,18 W/m2K  

 

6. výplně otvorů, 

Okna a vnější dveře do skladů jsou plastové, vstupní dvoukřídlové prosklené dveře           
z hliníkových profilů, vnitřní dveře dřevěné hladké osazené do typové ocelové zárubně. 

 

7. požární odolnost, 

 DP1-30 

 

� Zpevněné plochy 

Betonová zámková dlažba v provedení viz stávající (celková plocha cca 27,0 m2) 
ohraničená betonovým obrubníkem. V místě vstupních dveří do skladů bude do betonového 
lože osazen prefabrikovaný typový stupeň z vibrolisovaného betonu. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení, 

Spodní stavba - Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech. Základové 
pasy budou provedeny z betonu C16/20, betonované do betonových tvárnic ztraceného 
bednění. Základová deska z betonu C25/30, vyztužená svařovanou sítí Ø 4 -150/150 mm. 
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Horní stavba - Jednopodlažní objekt sestavený montážní technologií z modulových 

typových prvků prostorové výstavby (výrobek plnící funkci stavby) přímo na stavbě. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

d) technické řešení,  

� Zařízení pro vytápění stavby 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude nástěnný kondenzační plynový kotel               
o jmenovitém tepelném příkonu v rozsahu 2,5 až 17,4 kW. Odkouření a přívod spalovacího 
vzduchu bude koaxiálním kouřovodem Ø 125/80 mm nad střechu objektu. 

Otopná soustava je navržena jako dvou-trubková s nuceným oběhem topné vody o teplotním 
spádu 20 K (70/50°C). 

TV bude ohřívána v nepřímotopném vysoce výkonném stacionárním zásobníkovém ohřívači 
vody s velkou přestupní plochou výměníku (pro kondenzační kotle) umístěném vedle kotle. 

 

Roční potřeba tepla a zemního plynu pro vytápění a ohřev TV: 

Vytápění   22 827 kWh   2 296 m3 
Ohřev TV   31 622 kWh   3 180 m3 
CELKEM   54 449 kWh   5 476 m3 

 

� Zařízení vzduchotechniky 

Pro větrání s rekuperací tepla je navržena kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla a 
EC ventilátory. Zařízení bude umístěno pod stropem skladu (m.č. 1.01 a 1.07). 

Sání čerstvého vzduchu bude přes protidešťovou žaluzii 250x250 mm (Aef=0,04m2) z fasády. 
V potrubí sání čerstvého vzduchu bude osazena motoricky ovládaná uzavírací klapka do 
potrubí prům. 200 mm (servopohon 24V). 

Výfuk vzduchu bude přes samotížnou přetlakovou žaluziovou klapku 250x250 mm do fasády 
objektu. 
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Vzduch bude přiváděn do prostoru šatny a odváděn přes umývárnu. Přechod vzduchu mezi 
šatnou a umývárnou bude zajištěn oboustrannou stěnovou mřížkou 625x225 (Aef=0,06m2) 
mm instalovanou nade dveřmi do umývárny. 

Distribučními prvky jsou odvodní kruhové talířové ventily prům. 160mm pro odvod vzduchu 
a pro přívod vzduchu dvouřadé vyústky 625x75 (Aef=0,023m2) do kruhového 

potrubí s regulací průtoku. 

Rozvody vzduchu (odvod a přívod) budou pomocí kruhových vzduchovodů Spiro potrubí       
a z tepelně a akusticky izolovaného flexibilního potrubí, s parozábranou s tl. izolace 25 mm. 
Ohebné hadice budou spojovány pomocí spojek a tvarovek kruhového potrubního systému. 

Sytém měření a regulace je součástí dodávky jednotky, včetně všech potřebných čidel, 
servopohonů a ostatních komponent. Provoz jednotky bude přednostně automatický dle 
nastaveného časového programu pro zajištění průběžného provětrávání šaten. Regulace 
jednotky bude doplněna o prostorové vlhkostní čidlo umístěné v prostoru umývárny, které 
zajistí automatické spínání jednotky při překročení nastavené vlhkosti. 

Potrubní rozvody budou provedeny z pevného kruhového potrubí v provedení Spiro            
a z flexibilního akusticky a tepelně izolovaného potrubí s parozábranou, které zároveň plní 
funkci tlumiče hluku s tl. izolace 25 mm. Potrubí s nebezpečím kondenzace uvnitř potrubí 
bude v provedení vodotěsném a bude spádováno směrem k odvodnění . 

Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do 
venkovního prostředí. 

 

� Zařízení zdravotně technických instalací 

Vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude provedena oddílná, splaškové odpadní vody budou svedeny do 
kanalizační přípojky, srážkové vody ze střech a zpevněných ploch dešťovou areálovou 
kanalizací. 

Zařizovací předměty budou odkanalizovány do odpadních potrubí. Odpadní potrubí budou 
vedena v sádrokartonových příčkách či zdech nebo pod stropem v podhledu. Potrubí od 
podlahových vpustí bude vedeno v podlaze. Podlahové vpusti budou osazovány se 
zápachovou uzávěrkou i pro případ vyschnutí.  

Kanalizace ležatá bude z potrubí plastového (kanalizační trubky z tvrdého PVC nebo PE), 
připojovací a odpadní potrubí bude z trub PP hrdlových pro vnitřní použití (systém HT).  

Odvodnění VZT jednotek bude svedeno přes kondenzační sifony do odpadního potrubí.  

Na potrubí splaškové kanalizace nad podlahou 1.NP  bude umístěn čistící kus, který v případě 
zakrytí potrubí bude přístupný dvířky (dle konstrukce dodané buňky). 

Vnitřní kanalizace bude odvětrána vyvedením potrubí min. 0,5m nad střechu a osazením 
větracích hlavic.  
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Vnitřní vodovod 

Do objektu šaten budou přivedeny dva přívody vody, které projdou do prostoru skladů, kde 
budou osazeny vodoměrné sestavy pro podružné měření spotřeby vody.  Za vodoměrnou 
sestavou projde voda do místností hygienického zázemí, kde budou v předstěnách a pod 
stropem provedeny vnitřní rozvody. Oba přívody budou propojeny v celek, který povede  
k oběma šatnám (zaokruhovány). 

Teplá voda a cirkulace je připravována centrálně v místnosti skladu (1.07) – kde bude osazen 
kotel se zásobníkem teplé vody (viz. projekt ÚT). U zásobníku bude osazeno cirkulační 
čerpadlo a potřebné armatury dle předpisu výrobce (expanzní nádoba, uzavírací ventily, 
pojistný ventil, zpětná klapka apod.) a bude z nich proveden rozvod teplé vody a cirkulace 
k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Vnitřní rozvod bude proveden z potrubí PPr PN 20. Veškeré rozvody vody budou izolovány 
(např. minerální vlnou) tak, aby byla splněna vyhláška č. 197/2007 Sb. Potrubí bude 
izolováno včetně tvarovek a armatur. Potrubí mezi místnostmi hygienického zázemí budou 
vedena pod stropem v typovém krytu (dle konstrukce dodané buňky).  

 

Zařizovací předměty 

Budou použity typové dle požadavků investora a jejich připojení bude standardní. 

 

� Plynová zařízení 

Pro přístavbu hygienického zázemí a šaten se provede nová NTL přípojka, napojená na 
stávající plynové potrubí do centrální tělocvičny. Před objektem šaten bude potrubí vedené 
před fasádou přístavby a stoupne nad úroveň podlahy šaten, v chráničce projde do skladu, č. 
m. 1.07, kde se napojí nový kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu        
17 kW. 

Potrubí vedené z místa napojení na potrubí DN 50 objektu šaten je navrženo z trub ocelových 
s izolací Bralen DN 25. Rozvod plynu v objektu šaten se provede z ocelových trubek černých, 
bezešvých, spojovaných svařováním. 

 

Potřeba plynu: 

Maximální odběr  1,79 m3/hod. 
Minimální odběr  0,26 m3/hod. 
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� Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 

Napájení vnitřních světelných a zásuvkových obvodů elektroinstalace se zajistí z nové 
nástěnné jističové rozvodnice RS1.1 s přívodem el. energie ze stávajícího hlavního 
skříňového rozvaděče haly RS1. Do tohoto rozvaděče se osadí nový jistič 3x32A, na který se 
připojí přívod kabelem CYKY-J-5x6mm2 do rozvodnice RS1.1. Vnitřní elektroinstalace bude 
provedena kabely CYKY umístěnými v dutých stěnách, příp. v nástěnných plastových 
vkládacích žlabech a lištách. 

Uzemnění: V objektu přístavby bude provedeno ochranné pospojování vodivých konstrukcí 
zařízení objektu vodičem CY6 (ZŽ) ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a toto se připojí přes 
skříň hl. pospojování HOP k nejbližšímu venkovnímu tyčovému zemniči. 

 

e) výčet technických a technologických zařízení.  

- - 

 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná část PD. 
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B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení,  
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání 

Pro větrání s rekuperací tepla jsou navrženy dvě kompaktní větrací jednotky s rekuperací 
tepla a EC ventilátory.  Zařízení bude umístěno pod stropem skladu (m.č. 1.01, 1.07).  

 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV  bude nástěnný kondenzační plynový kotel o 
jmenovitém tepelném příkonu v rozsahu 2,5 až 17,4 kW.  

Otopná soustava je navržena jako dvou-trubková s nuceným oběhem topné vody  o teplotním 

spádu 20 K (70/50°C). Otopná plocha bude  sestavena ze sortimentu  ocelových deskových 
těles, s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním středovým připojením tzv. ventil kompakt.  

Odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude koaxiálním kouřovodem Ø 125/80 mm nad 
střechu objektu.  
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TV bude ohřívána  v nepřímotopném vysoce výkonném stacionárním zásobníkovém 
ohřívači vody s velkou přestupní plochou výměníku  (pro kondenzační kotle)  umístěném 
vedle kotle 

 

Osvětlení 

Osvětlení všech prostor je navrženo umělé v kombinaci s denním světlem. 

Požadavky na osvětlení pro vnitřní prostory dle ČSN EN 12464-1: Šatny, umývárny, záchody 
Ēm = min. 200 Lx 

 

Zásobování vodou 

 

Odpady 

Z provozu stavby budou vznikat tyto odpady: 

a) z provozu kotle na zemní plyn vznikají plynné zplodiny 
b) z provozu hygienického zázemí - tekuté komunální odpady 
c) z vlastního provozu budovy - pevné komunální odpady 

Likvidace odpadních látek:  

Ad a) plynné zplodiny ze spalování zemního plynu certifikovaným plynovým kotlem na 
ohřev TUV a vytápění budou vypouštěny nad střešním pláštěm do ovzduší certifikovanou 
spalinovou cestou (kondenzační kotel). Velikost kotle, kvalita spalování a spalinové cesty 
jsou zárukou, že nedojde k znečištění ovzduší z hlediska předepsaných požadavků na ochranu 
životního prostředí, kvality ovzduší. 

Ad b) tekuté komunální odpady z provozu hygienického zázemí budou svedeny 
kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace. 

Ad c) pevný komunální odpad bude ukládán do sběrných nádob umístěných v areálu. 

 

Vibrace 

- - 

 

Hluk 

- - 

 

Prašnost 

- - 



                        ADONIS PROJEKT spol. s r. o.       Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
        IČ: 62024477 
 
      

 
Tel.: +420 494 940 345    E-mail:  projekce@adonisprojekt.cz 

 
17 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

Stanovení radonového indexu pozemku na základě protokolu vypracovaného odbornou 
firmou v rámci předprojektové přípravy sousedního objektu tribuny na pozemku č. 1615/3, 
1615/4. 

Na základě metodického pokynu pro stanovení radonového indexu pozemku při použití 
tabulky pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu a plynopropustnosti zemin řadíme zájmový pozemek do kategorie středního 
radonového indexu stavebního pozemku. V daném případě musí být stavba preventivně 
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.  Na pozemku se středním 
radonovým indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v    
1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě současně 
hydroizolací s plynotěsnými prostupy instalací. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu (2 vrstvy) hydroizolačními pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu tl. 4 mm, nosnou vložkou je polyesterová rohož (200 g/m2).  

 

b) ochrana před bludnými proudy,  

- - 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

- - 

 

d) ochrana před hlukem,  

- - 

 

e) protipovodňová opatření,  

- - 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  

- - 
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B. 3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

 

 
B. 4  Dopravní řešení 

Stavba je přístupná ze stávající účelové komunikace uvnitř areálu Svitavského stadionu. 
Napojení areálu na místní komunikaci v ulici “U Stadionu“ je stávající, dvěma sjezdy při 
severní hranici areálu.  

Parkování osobních aut návštěvníků sportovního areálu je uskutečňováno na stávajícím 
parkovišti v jeho východní části. Kapacita parkoviště byla navrhována pro potřeby celého 
areálu Svitavského stadionu, včetně stávajících i výhledově plánovaných stavebních objektů.  

 

B. 5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

Úprava terénu a zatravnění. 

 

b) použité vegetační prvky,  

- - 

 

c) biotechnická opatření.  

- - 

 

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

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

Stavba bez negativního vlivu na životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Stavba bez negativního vlivu na přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba bez negativního vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. Na stavbu nebylo vydáno stanovisko EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stanovena. 

 

B. 7  Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva. 

 

B. 8  Zásady organizace výstavby 

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

Technologie provádění navržené stavby předpokládá jednoduché výkopové práce pro 
základové konstrukce a vlastní montáž typových modulů horní stavby. 

Spotřeby rozhodujících  médií a hmot včetně jejich zajištění budou stanoveny na základě 
realizační dokumentace stavby. 

 

b) odvodnění staveniště,  

Stávající systém odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch do kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku č. 424/1 a st. 862. Přístup na 

staveniště je z ulice U stadionu, hlavním vjezdem do areálu, při jeho severní hranici. Pro 

příjezd na staveniště bude využita stávající účelová komunikace uvnitř areálu.  

 

Elektrická energie: 

Spotřeba el. energie pro napájení zařízení staveniště bude zajištěna pomocí staveništního 
rozvaděče připojeného na rezervní pojistkový vývod ve stávající pojistkové skříni umístěné    
v objektu tělocvičny. Napájecí kabel se provizorně uloží na povrchu s příslušnou 
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mechanickou ochranou. Staveništní rozvaděč bude vybaven podružným měřením spotřeby el. 
energie. 

 

Voda: 

Zásobování vodou po dobu výstavby lze zajistit přípojkou ze stávajícího technického 
objektu tribuny. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

Ochrana okolí staveniště 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace nejsou dočasně užívány pro staveniště. 
Zabezpečení staveniště zamezuje pohybu a užívání veřejností včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, proto nejsou zvláštní úpravy pro ochranu těchto osob 
navrženy. 

Při vymezení staveniště bude přihlédnuto k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím 
s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Veškeré vstupy na 
staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na 
staveniště nepovolaným osobám.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

Staveniště je vymezeno v rámci areálu Svitavského stadionu.  

 

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

Produkované množství odpadů při stavbě bude minimální. Doklady o likvidaci odpadů 
vzniklých při stavbě budou doloženy při předání stavby zhotovitelem. 

 

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

Požadavky na deponie zemin na staveništi nejsou. Množství vytěžené zeminy odvezené na 
skládku bude minimální. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Samotná výstavba nepředstavuje zásadní riziko pro životní prostředí a okolí stavby. 
S ohledem na tuto skutečnost nejsou navrženy žádná zvláštní opatření na ochranu životního 
prostředí.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,  

Obecně možno konstatovat tyto zásady: 

- veškeré práce budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci s příslušnou odborností a řádně 
poučeni a proškoleni v oblasti BOZP 

- dozor nad prováděním prací a jejich řízení bude zajištěno kvalifikovanými techniky 
- na stavbě bude přísný zákaz vstupu nepovolaných osob 
- při montážních pracích ve výškách budou pracovníci jištěni připoutáním, pod místem 

montáže se nebudou pohybovat žádné osoby 
- pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky bude využito kolektivní zajištění pomocí 

ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, 
poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Nejsou navrženy. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Nejsou navrženy. 

 

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

Stavba nepodléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Zahájení stavebních prací    : 3. Q 2017     

Přehled rozhodujících dílčích termínů výstavby bude určen dodatečně dodavatelem stavby, na 
základě výsledků výběrového řízení. 


