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Abstrakt 

P�edm�tem bakalá�ské práce je projekt sportovního centra v Harrachov� ve 

form� projektu ke stavebnímu povolení na základ� architektonické studie. 1. NP 

a 2. NP tvo�í sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná 

konstrukce je z železobetonu, strop z p�edpjatých panel�. �ást práce je 

v�nována �asovému plánování p�i realizaci. 

Klí�ová slova 

sportovní centrum, dokumentace pro stavební povolení, železobetonová 

konstrukce, detaily, plochá st�echa 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis is the project of the sport center in Harrachov 

in the form of a project for building permission based on an architectural study. 

The 1st and 2nd floor consists of sport center and there is restaurant on 3rd 

floor. The load-bearing structure is made of reinforced concrete, the ceiling is 

made of prestressed panels. Part of the work is devoted to time planning during 

implementation. 

Keywords 

sport center, documentation for a building permit, reinforced concrete structure, 

details, flat roof 
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paliv 

• ČSN 73 4301 Obytné budovy 

• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 73 7413 – Schodiště a šikmé rampy 



• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Zákon č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

• Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

Internetové zdroje: 

• Sportovní centrum 007   https://www.archiweb.cz/b/sportovni-centrum-007 
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https://www.schueco.com/web2/cz/zpracovatele/vyrobky/okna/hlinik/schueco_aws_90_
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• Sněhová mapa    http://www.snehovamapa.cz/ 
• Cembrit Cover – vláknocementové desky   
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• Montážní návod - Cembrit Cover, Solid, Transparent, Patina a Raw 

https://www.cembrit.cz/media/6652/mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-n%C3%A1vod-
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• Rako Base – ker. dlažba   https://www.rako.cz/cs/inspirace/podlahy/base 
• Rako Casa - obklady  https://www.rako.cz/cs/inspirace/koupelny/casa 
• Baumit SilikatTop - vnější omítka https://www.baumit.cz/produkty/baumit-silikattop.html 
• Weber.mur 659 – vnitřní omítka    https://www.weber-terranova.cz/vnitrni-omitky-a-

natery/vyrobky/vnitrni-bile-sterky-na-omitky-beton-a-porobeton/webermur-659.html 
• ISOVER – tepelná izolace https://www.isover.cz/produkty 
• Podlaha na terénu   https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1429646821 
• Podlaha na terénu s vytápěním https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1015713018 
• Stropní panely SPIROLL http://www.prefa.cz/pozemni-stavby/stropni-dilce/predpjate-

stropni-panely-spiroll/ 
• Glastek 40 Special Mineral – hydroizolace https://www.dek.cz/technicka-

podpora/glastek-40-special-mineral 



• Glastek AL 40 – hydroizolace   https://www.dek.cz/technicka-podpora/glastek-al-40-
mineral 

• Nahlížení do katastru   https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 

 

 

 


