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STAVBA: WELLNESS A FITNESS CENTRUM 
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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavbě  

Název stavby: Wellness a fitness centrum Houštka  

Místo stavby: Houštka, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Katastrální území: Stará Boleslav  

Předmět dokumentace: novostavba 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Fakulta architektury ČVUT 

Thákurova 9, 160 00 Praha 6 

DIČ: CZ68407700 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Zpracoval: Jakub Skočdopole 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. arch. Michal Juha 

Asistent vedoucího bakalářské práce: Ing. Arch. David Belko, Ph.D. 

Konzultant architektonicko-stavební části: doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. 

Konzultant statické části: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 

Konzultant realizace staveb: Ing. Radka Pernicová, Ph.D. 

Konzultant požární bezpečnosti: Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 

Konzultant technického zařízení budov: doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.  

Konzultant interiéru: Ing.arch. Michal Juha 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů  

Studie bakalářské práce ZS 2018/2019 

Půdní profil – informace z vrtu č. 627181 

 

A.3. Údaje o území  

Jedná se o nově navrženou parcelu nedaleko bývalých Slunečních lázní Houštka. 

Plocha pozemku: 3095,5 m2 

Zastavěná plocha: 1110,7 m2 

Na parcele se nachází velké množství náletových dřevin a vzrostlých domů.  



Ze zadání BP není území chráněno dle požadavků jiných právních předmětů, byly dodrženy všechny 
požadavky dotčených orgánů a obecné technické požadavky na výstavbu.  

 

A.4. Údaje o stavbě  

Novostavba 

Účel: wellness a fitness centrum 

Trvalá stavba 

±0,000 = 171,060 m.n.m. Bpv 

Ze zadání BP byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů, obecné technické požadavky na 
výstavbu, na stavbu se nevztahuje žádná ochrana. 

Navrhované kapacity:  

Zastavěná plocha: 1110,7 m2 

Obestavěný prostor: 3095,5 m2 

Užitná plocha: 1893,3 m2 

Počet osob: 

- Bufet: 74   
- Masáže: 18 
- Wellness: 142 
- Fitness: 41 

Parkování je zajištěno mimo objekt na nově vzniklém parkovišti v rámci urbanistického návrhu 
okolního území.  

 

A.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení  

S001 WELLNESS CENTRUM 

S002 ZÁSOBOVACÍ KOMUNIKACE 

S003 CHODNÍK 

S004 PŘÍPOJKA ELEKTRO 

S005 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

S006 PŘÍPOJKA VODOVOD 

S007 PŘÍPOJKA PLYNOVOD 

S008 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

S009 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

S010 BAZÉN 

S011 ZÍDKA 
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STAVBA: WELLNESS A FITNESS CENTRUM 

MÍSTO: HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV – BRANDÝS NAD LABEM 

VYPRACOVAL: Jakub Skočdopole 

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Michal Juha 

SEMESTR: LETNÍ 2018/2019 

B.1. Popis území a stavebního pozemku 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku  

Jedná se o nově navržený pozemek o rozloze 3095,5 m2, nachází se ve Staré Boleslavi – Brandýsem 
nad Labem nedaleko bývalých Slunečních lázní, je ohraničen ze tří stran lesem a z jedné travinatým 
povrchem. Terén pozemku je rovinný a nachází se zde velké množství náletových dřevin a rostlých 
stromů.  

 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů  

Při návrhu byl použit archivní geologický vrt provedený roku 1964 Českou geologickou službou. Jedná 
se o vrt číslo 327181 v databázi GDO. Na území je do hloubky 0.40 m hlína písčitá, od 0.40 m do 1.0 m 
písek střednozrnný, slabě jílovitý, od 1.0 m do 4.0 m písek hrubozrnný, od 4.0 m do 9.4 m 
štěrkopísek, od 9.4 m do 12.0 m slínovec slabě navětralý, od 12.0 do 15.0 slínovec silně písčitý, 
modrošedý. Hladina podzemní vody je ve výšce - 2.5 m. Třída těžitelnosti zemin je I. 

Dle zadání BP stavba neleží v zátopovém pásmu ani v pásmu hydrogeologické ochrany.  

 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na území se nenachází žádná ochranná či bezpečnostní pásma.  

 

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Dle zadání BP se stavba nenachází v záplavovém či poddolovaném území 

 

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba stojí solitérně a nebude nijak výrazně ovlivňovat okolní stavby.  

 

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází velké množství náletových dřevin a vzrostlých stromů, které bude vykáceno. 
Hodnotné stromu, které nebude nutné kácet, budou ochráněny.  

 

B.1.7 Územně technické podmínky 

Stavba bude napojena nově vzniklou obousměrnou komunikací z ulice Lázeňská. Ulicí Lázeňská vede 
veřejný vodovodní řád, jednotná kanalizace, plyn a elektrické vedení. Dešťová voda je odvedena ze 
střechy vnitřním odvodňovacím potrubím a vedena do společné nádrže na dešťovou vodu pod 
fontánou. Objekt je určen pro celoroční provoz a je vytápěn plynovým kotlem umístěným v kotelně 
v 1PP.  

 

 



B.1.8. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující stavební činností předcházející výstavbě objektu je možnost napojení stavby na 
inženýrské sítě.  

 

B.2. Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána jako wellness a fitness centrum. Stavba bude celoročně v provozu. Provozována 
bude jako jedna jednotka, která je dělena do 4 provozů – wellness, fitness, masáže a bufet. Celá 
budova bude sloužit pro veřejnost v dané provozní době. Každý z provozů bude mít okolo 5 
zaměstnanců. Wellness je určeno pro 142 návštěvníků, masáže pro 18, fitness pro 41 a bufet pro 74 
Největší počet návštěvníků se dá očekávat ve večerních hodinách.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

B.2.2.1. Urbanismus  

Stavba je součástí návrhu urbanismu, který je tvořen 4 nezávislými objekty. Sousedními budovami 
jsou ambulantní rehabilitační klinika a lázeňský dům. Ze tří stran je budova obklopena lesem, z jižní 
strany se nachází nově navržený lesopark s fontánou uprostřed. K hlavnímu vchodu, který se nachází 
na jižní straně vede nově navržená pěší komunikace. K zásobování slouží obousměrná zpevněná 
komunikace, která se nachází na západní straně objektu.  Pozemek není oplocený.  

 

B.2.2.2. Architektonické řešení  

Budova wellness je tvořena třemi hmotami, které spolu tvoří symetrickou kompozici. Objekt se 
nachází v úrovni terénu, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vnější plášť je tvořen střídáním 
kamenného a dřevěného obkladu. Velké množství stěn je tvořeno lehkými obvodovými plášti.  

Druhé nadzemní podlaží se nachází pouze nad středovou hmotou budovy. Podzemní podlaží se 
nachází pouze pod částí objekt.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V podzemním podlaží se nachází technické podlaží, kde se nachází přípravna vody pro bazén, 
přípravna vody pro vířivky, kotelna, strojovna vzduchotechniky a několik skladů pro vybavení provozů 
celého objektu.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup, který vede do recepce, která slouží jako vstupní 
hala a orientační bod po celém objektu. Z recepce je možné pokračovat do bufetu, na masáže, 
wellness či po schodech no druhého podlaží do fitness. Wellness se nachází v největší části objektu 
na severní straně, je tvořeno bazénem, prostorem s vířivkami a saunovou částí ze které je možné vyjít 

do venkovního ochlazování, k wellness patří šatny s hygienickým zázemím a zázemím pro plavčíka. 
Prostor masáží je tvořen vyšetřovnou, malou cvičebnou, dvěma masážními prostory, odpočívárnami a 
převlékacími boxy.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází fitness a cvičební sál sloužící pro skupinové cvičení či 
individuální trénování, pánské a dámské šatny a šatny trenérů.  

Objekt nebude využívám k výrobním účelům. 

 

 

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby 

Celé 1NP je řešeno bezbariérové a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/209 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedeno bezbariérové WC se 
nachází na recepci a druhé disponuje i sprchou a nachází se v části wellness. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen a stavba je provedena tak, aby při jeho užívání a provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod či poškození konstrukce. Bude zabezpečeno, aby nedocházelo např. k uklouznutí, 
pádu, popálení, zásahu elektrickým proudem, zranění výbuchem nebo vloupání. Během užívání 
budou dodrženy veškeré legislativní předpisy.  

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

 

B.2.6.1. Stavební řešení 

Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou, postavený na úrovni terénu.  

 

B.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení  

Budova je rozdělena na dvě dilatační části, jedna část, která je podsklepena je založena jako bílá vana 
tloušťky 300vmm. Kde vrchní část vany je v hloubce -4,310 m a spodní -4,610 m. Druhá, 
nepodsklepená část je založena na základových pasech tloušťky 500 mm do hloubky 1100 mm. 
Hladina podzemní vody se nachází 2500 mm od povrchu, proto není potřeba zavádět drenáž. 
Základové pasy jsou z železobetonu, který je podložen 100 mm vrstvou podkladního betonu. Mezi 
bílou vanou a základovými pasy je 30 mm široká dilatační spára.  

Nosný systém budovy je převážně stěnový z monolitického železobetonu. Stěny jsou široké 200 mm. 
Na několika místech je konstrukce podpořena několika železobetonovými monolitickými sloupy o 
rozměru 300x300 mm.  

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Střídají se obousměrně a jednostranně pnuté 
desky tl. 250 mm. Střešní deska je také z monolitického žb tl. 300 mm. Na několika místech se 
nacházejí skryté průvlaky. Maximální rozpon je 8325 mm.  



V objektu je navrženo monolitické železobetonové schodiště z 1PP do 2NP. Rameno schodiště je 
široké 1200 mm. V jednom rameni se nachází 12 schodů o rozměru 175 x 275 mm.  

Nenosné dělící konstrukce v objektu jsou navřené z tvarovek Porotherm 11,5 P+D pro příčky tl. 125 
mm a z tvarovek Porotherm 140 P+D pro příčky tl. 150 mm. 

Střecha objektu je plochá nepochozí s klasickým pořadím vrstev shora zatížená kačírkem. Tepelná 
izolace je provedena z desek z EPS o tloušťce 120 mm. Jako spádová vrstva je použitý beton 
vylehčený PPS. Minimální sklon je 2%. 

 

B.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny navržené prvky splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 

 

B.2.7. Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

 

B.2.7.1. Technická zařízení 

Objekt je napojen na podzemní distribuční síť nízkého napětí přípojkou. Zásobování pitnou vodou je 
zajištěno napojením na veřejný vodovodní řád. Dešťová kanalizace je sváděna vnitřním svodným 
potrubím, které je pod objektem sváděno do společné nádrže pro fontánu. Kanalizace je napojena na 
veřejnou kanalizační stoka. Plyn je do objektu zaveden zemní přípojkou. Objekt je opatřen dvěma 
plynovými kondenzačními kotly, jeden o jmenovitém výkonu 35 Kw pro ohřev vody a druhý 80 Kw 
pro vytápění.  

 

B.2.7.2. Technická zařízení 

Detailně popsáno v části projektové dokumentaci D.4.  

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  

Detailně popsáno v části projektové dokumentaci D.3.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem BP 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Přirozené větrání je v prostorách bufetu, vyšetřovny, cvičení, wellness, masáží, sálů a chráněné 
únikové cesty zajištěno otvíravými okenními otvory. Toalety jsou větrány podtlakově.  Wellness a 
šatny jsou větrány rovnotlace dvěma klimatizačními jednotkami umístěnými v suterénu. Prostory 
recepce, přípravny jídla, fitness a sálu jsou větrány rovnotlakými vzduchotechnickými jednotkami 
umístěnými v podhledu či volně pod stropem.  

Přirozené osvětlení je zajištěno okenními otvory, umělé osvětlení je zajištěno svítidly napojenými na 
rozvody elektřiny.  

Vzhledem umístění objektu v prostředí lesa, je stínění převážně zajištěno stromy. Dodatečnými prvky 
jsou vnitřní žaluzie a závěsy.  

Vytápění je zajištěno deskovými otopnými tělesy a podlahovým vytápěním.   

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

B.2.11.1. Ochrana před technickou seismicitou 

Nejedná se o výrobní objekt, nebude tudíž docházek k technické seismicitě. 

 

B.2.11.2. Ochrana před hlukem 

Objekt wellness centra se nachází na hlukově nezatíženém území. Předpokládá se splnění 
hygienických limitů, v chráněném území prostoru stavby nejsou navržena žádná opatření proti 
pronikání hluku.  

 

B.2.11.3 Protipovodňová opatření 

Podle zadání BP se objekt nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je připojen na technickou infrastrukturu z ulice Lázeňská. 

 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

v BP řešeno částečně – viz část D.4. 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

B.4.1. Popis dopravního řešení  

Pro zásobování je navržena obousměrná komunikace z ulice lázeňská. Pro příchod do objektu je 
navržena komunikace pro pěší z jižní strany.  

 



B.4.2. Doprava v klidu 

Parkování je navrženo v rámci celého urbanismu u okolních komunikací.  

 

B.4.3. Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky jsou nově navrženy v rámci celého urbanismu.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.5.1. Terénní úpravy 

Objekt se nachází v rovinném terénu a terénních úprav není třeba.  

 

B.5.2. Použité vegetační prvky 

V rámci výstavby bude vykáceno několik rostlých stromů, po dokončení výstavby budou stromy 
v okolí stavby znovu vysázeny.  

 

B.5.2. Biotechnická opatření 

Není součástí BP 

 

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

v BP řešeno částečně – viz část D.5. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt neslouží k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

v BP řešeno částečně – viz část D.5. 
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D.1.1. a) Technická zpráva  

 

D.1.1.1. Popis a umístění stavby 

Řešeným objektem je wellness a fitness centrum Houštka, který se nachází nedaleko bývalých 
Slunečních lázní a sportoviště Houštka, které patří pod město Stará Boleslav – Brandýs nad Labem. 
Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Půdorysná plocha 
objektu je 975 m2. Nejbližší stavby jsou nově zrekonstruované Sluneční lázně a nově navržený 
lázeňský dům. Objekt stojí samostatně. K budově vedou tři nově navržené komunikace, jedna pro 
zásobování a dvě pro návštěvníky. Okolní terén je rovinný a nachází se zde velké množství náletových 
dřevin. 

Hlavní vstup se nachází na jižní straně budovy, dva nouzové východy se nachází na severní straně.  

 

D.1.1.2. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení  

Jedná se o solitérní stavbu zasazenou do prostředí lesa a areálu sportoviště. V blízkosti stavby se 
nachází budova rehabilitace a lázeňský dům. Tyto tři objekty spolu ohraničují nově vzniklý lesopark 
s fontánou. Budova se skládá ze tří hlavních hmot, na fasádě se střídá kamenný a dřevěný obklad 
s lehkým obvodovým pláštěm.  

 

D.1.1.3. Dispoziční a provozní řešení  

Budova se skládá ze tří podlaží. Jednoho podzemního a dvou nadzemních. V suterénu se nachází 
technické zázemí budovy. V přízemí se nachází recepce, toalety, bufet s kuchyní, skladem na 
potraviny a odpadky, prostory pro rehabilitace a masáže, wellness skládající se z šaten, zázemí a 
šatny pro personál, prostorů s bazénem, vířivkami a saunovou částí. Ve druhém nadzemním podlaží 
se nachází hlavní cvičební prostor fitness a sál, které jsou propojené skladem náčiní. Dále zde jsou 
pánské a dámské šatny a šatny pro trenéry.  

 

D.1.1.4. Materiálové řešení  

D.1.1.4.1 Základové konstrukce 

Budova je rozdělena na dvě dilatační části, jedna část, která je podsklepena je založena jako bílá vana 
tloušťky 300vmm. Kde vrchní část vany je v hloubce -4,310 m a spodní -4,610 m. Druhá, 
nepodsklepená část je založena na základových pasech tloušťky 500 mm do hloubky 1100 mm. 
Hladina podzemní vody se nachází 2500 mm od povrchu, proto není potřeba zavádět drenáž. 
Základové pasy jsou z železobetonu, který je podložen 100 mm vrstvou podkladního betonu. Mezi 
bílou vanou a základovými pasy je 30 mm široká dilatační spára.  

D.1.1.4.2. Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém budovy je převážně stěnový z monolitického železobetonu. Stěny jsou široké 200 mm. 
Na několika místech je konstrukce podpořena několika železobetonovými monolitickými sloupy o 
rozměru 300x300 mm.  

D.1.1.4.3. Vodorovné nosné konstrukce 



Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Střídají se obousměrně a jednostranně pnuté 
desky tl. 250 mm. Střešní deska je také z monolitického žb tl. 300 mm. Na několika místech se 
nacházejí skryté průvlaky. Maximální rozpon je 8325 mm.  

D.1.1.4.4 Vertikální komunikace 

V objektu je navrženo monolitické železobetonové schodiště z 1PP do 2NP. Rameno schodiště je 
široké 1200 mm. V jednom rameni se nachází 12 schodů o rozměru 175 x 275 mm.  

D.1.1.4.5 Dělící konstrukce 

Nenosné dělící konstrukce v objektu jsou navřené z tvarovek Porotherm 11,5 P+D pro příčky tl. 125 
mm a z tvarovek Porotherm 140 P+D pro příčky tl. 150 mm. 

D.1.1.4.6 Podlahy 

Viz. D.1.4.  

D.1.1.4.7 Střecha 

Střecha objektu je plochá nepochozí s klasickým pořadím vrstev shora zatížená kačírkem. Tepelná 
izolace je provedena z desek z EPS o tloušťce 120 mm. Jako spádová vrstva je použitý beton 
vylehčený PPS. Minimální sklon je 2%.  

D.1.1.4.8 Výplně otvorů 

a) okenní výplně 

 V objektu se nachází převážně okenní výplně sahající až k zemi. V masážním oddělení se 
nachází okna o rozměrech 900x1600. Všechna okna mají hliníkové rámy a jsou vyplněna izolačními 
dvojskly.  

b) dveřní výplně  

 V objektu jsou instalovány dveře s ocelovými zárubněmi a dřevěnými obložkovými 
zárubněmi. Dveře mezi požárními úseky jsou protipožární a dveře vedoucí do CHÚC jsou opatřeny 
samozavíracím zařízením.  

Více viz. D.1.3. 

D.1.1.4.9 Povrchové úpravy 

Nosné i dělící konstrukce jsou opatřeny sádrovou omítkou s malbou. V prostorách wellness se 
nachází kamenný obklad. Toalety jsou opatřeny keramickým obkladem.  

D.1.1.4.10 Obvodový plášť 

Fasádní plášť je provětrávaný opatřený tepelnou izolací z minerální vlny. Na větší části se nachází 
kamenný obklad a na menší obklad dřevěný. Ve wellness, fitness v bufetu a v sálu se nachází lehký 
obvodový plášť s hliníkovou konstrukcí.  

D.1.1.5. Bezbariérové řešení  

Celé 1NP je řešeno bezbariérové a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/209 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedeno bezbariérové WC se 
nachází na recepci a druhé disponuje i sprchou a nachází se v části wellness.  

 

D.1.1.6. Technické vlastnosti stavby  

D.1.1.6.1. Tepelná technika 

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 730540–2 Tepelná ochrana 
budov. Izolační materiály splňují požadavky protipožární ochrany. 

 D.1.1.6.2. Osvětlení  

Přirozené osvětlení je zajištěno okny a lehkým obvodovým pláštěm. V místech, kde je nedostatek 
přirozeného světla jsou prostory osvětleny umělým světlem. 

D.1.1.6.3 Akustika  

Všechny konstrukce jsou navrženy s dostatečnou zvukovou neprůzvučností. V podlahách je navržena 
akustická izolace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.3. Tabulky výrobků 

D.1.3.1. Tabulka dveří 
Zn. Schéma Rozměr šxv Popis L P 
D1 

 

700x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak  
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

14 17 

D2 

 

800x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak  
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

8 6 

D3 

 

900x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak  
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

6 3 

D4 

 

900x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: matné sklo 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

2 2 

D5 

 

700x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: matné sklo 
Závěsy: Nerezové   

 3 

D6 

 

800x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
protipožární 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak  
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

4 2 

D7 

 

900x2100 Interiérové dveře jednokřídlé 
protipožární 
Zárubeň: obložková 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak  
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

5 3 

D8 

 

1800x2450 
 

Interiérové dveře dvoukřídlé 
Rám: hliníkový 
Dveřní křídlo: protipožární sklo 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   
nadsvětlík 

1 

D9 

 

1800x2100 
 
 

Interiérové dveře dvoukřídlé 
Zárubně: obložkové 
Dveřní křídlo: plné z dřevěné 
dýhy, černý lak 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   

2 

D10 

 

4000x3530 Exteriérové vstupní dveře 
dvoukřídlé 
Rám: hliníkový 
Dveřní křídlo: sklo 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   
Nadsvětlík, boční světlíky 

2 

D11  

 

1000x3930 Exteriérové dveře jednokřídlé 
Rám: hliníkový 
Dveřní křídlo: sklo 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   
Nadsvětlík 

 2 



D12 

 

1100x3530 Exteriérové dveře jednokřídlé 
Rám: hliníkový 
Dveřní křídlo: sklo 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   
Nadsvětlík 

1  

D13 

 

700X1800 Exteriérové dveře jednokřídlé 
Rám: hliníkový 
Dveřní křídlo: corten 
Kování: Nerezové 
Závěsy: Nerezové   
Automatické otvírání napojené 
na EPS 

 1 

 

 

 

 

 

 

D.1.3.2. Tabulka oken 
Zn.  Schéma  Rozměr sxv popis počet 
O1 

 

900x1600 Rám: hliníkový 
Výplň izolační 
dvojsklo 
Otevírání: 
sklápěcí 
Uzávěr: 
mechanický 

3 

O2 

 

2000x3735 Rám: hliníkový 
Výplň izolační 
dvojsklo 
Otevírání: horní 
část sklápěcí 
Uzávěr: 
mechanický 

3 

O3 

 

2000x3185 Rám: hliníkový 
Výplň izolační 
dvojsklo 
Otevírání: horní 
část sklápěcí 
Uzávěr: 
mechanický 

2 

 

 

 

 

D.1.3.3. Tabulka klempířských prvků 
Zn. Schéma Rozvinutá šířka Popis Celková 

délka 
K1 

 

650 mm Oplechování 
atiky, 
titanzinek, 
0,7 mm tl. 

 

K2 

 

175 mm Oplechování 
parapetu, 
titanzinek, 
0,7 mm tl. 

 

 

D.1.3.4. Tabulka tesařských prvků 
Zn. Schéma Šířka  Popis Celková 

délka 
T1 

 

1600 mm Masivní 
dřevěný 
parapet, 
dub, lak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.3.5. Tabulka lehkých obvodových plášťů 
Zn. Schéma Rozměry šxv Popis počet 
L1 

 

5175x16550 
mm 

Prosklený fasádní 
systém  
Sloupky a 
příčníky: hliník 
Výplně: izolační 
dvojsklo 
Výplně: 6 
neotvíravých, 6 
otvíravých 
sklápěcích, dveře 
D12 

2 

L2 

 

14600x7775 
mm 

Prosklený fasádní 
systém  
Sloupky a 
příčníky: hliník 
Výplně: izolační 
dvojsklo 
Výplně: 12 
neotvíravých 

1 

L3 

 

13835x3532 
mm 

Prosklený fasádní 
systém  
Sloupky a 
příčníky: hliník 
Výplně: izolační 
dvojsklo 
Výplně: 7 
neotvíravých, 7 
otvíravých 
sklápěcích 

1 

L4 

 

12295x3185 
mm 

Prosklený fasádní 
systém  
Sloupky a 
příčníky: hliník 
Výplně: izolační 
dvojsklo 
Výplně: 6 
neotvíravých,6 
otvíravých 
sklápěcích 

1 
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D.2.1. Technická zpráva 

 

D.2.1.1. Popis objektu 

Řešeným objektem je wellness a fitness centrum Houštka, který se nachází nedaleko bývalých 
Slunečních lázní a sportoviště Houštka, které patří pod město Stará Boleslav – Brandýs nad Labem. 
Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Půdorysná plocha 
objektu je: 975 m2. Nejbližší stavby jsou nově zrekonstruované Sluneční lázně a nově navržený 
lázeňský dům.  

Objekt vzniká třemi spojenými hmotami. V suterénu se nachází technické zázemí budovy. V přízemí 
se nachází recepce, toalety, bufet s kuchyní, skladem na potraviny a odpadky, prostory pro 
rehabilitace a masáže, wellness skládající se z šaten, zázemí a šatny pro personál, prostorů s 
bazénem, vířivkami a saunovou částí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází hlavní cvičební 
prostor fitness a sál, kde tyto prostory mají společný sklad náčiní. Dále se zde nachází dámské a 
pánské šatny, šatny trenérů a toalety. Konstrukční výška je 3,95m a v části wellness dosahuje 5,5m. 

 

D.2.1.2. Geologické podmínky 

Při návrhu byl použit archivní geologický vrt provedený roku 1964 Českou geologickou službou. Jedná 
se o vrt číslo 327181 v databázi GDO. Na území je do hloubky 0.40 m hlína písčitá, od 0.40 m do 1.0 m 
písek střednozrnný, slabě jílovitý, od 1.0 m do 4.0 m písek hrubozrnný, od 4.0 m do 9.4 m 
štěrkopísek, od 9.4 m do 12.0 m slínovec slabě navětralý, od 12.0 do 15.0 slínovec silně písčitý, 
modrošedý. Hladina podzemní vody je ve výšce 2.5 m. Třída těžitelnosti zemin je I. 

 

D.2.1.3. Konstrukční řešení 

 

D.2.1.3.1. Základy 

Suterén je založen jako bílá vana a část bez suterénu je založena na pasech. Vana má tloušťku 300 
mm a pod ní se nachází 100 mm podkladního betonu. Pasy mají rozměr 700x500 mm. Stavební jáma 
je svahovaná ve sklonu 45°.  

D.2.1.3.2. Vertikální konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je betonový monolitický stěnový systém podpořený několika sloupy. 
Nosné stěny jsou tl. 200 mm a sloupy mají rozměr 300x300 mm.  

D.2.1.3.3. Horizontální konstrukce 

Horizontální konstrukce jsou ve všech podlažích tvořeny železobetonovou monolitickou deskou tl. 
250 mm, největší rozpon je 8,025 na který je deska navržena.  

D.2.1.3.4. Schodiště 

Jediné schodiště, které se v objektu nachází a prochází od 1PP no 2NP je navrženo monolitické 
železobetonové.  

 

D.2.1.3.5. Navržené materiály 

Na všechny monolitické betonové konstrukce byl navržen beton C 40/50 a ocel třídy B500. 

 

D.2.1.4. Sněhová oblast  

I – 0,7 kN/m2 

 

D.2.1.4. Větrová oblast 

I – vb,0 = 22,5 m/s 

 

D.2.1.4. Užitná zatížení  

- schodiště qk = 3,0 kN/m2 
- tělocvična qk = 5,0 kN/m2 
- toalety qk = 2,0 kN/m2 
- bufet qk = 3,0 kN/m2 

 

D.2.1.4. Literatura a normy 

ČSN 73 1201 

ČSN EN 1991-1-1 

 HOŘEJŠÍ, Jiří. Statické tabulky. 51. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.2.2. Výpočty 

Účel objektu: wellness a fitness centrum 

Beton: C40/50 

fck = 40 MPa 

fcd = fck1,5 

fcd = 26,667 

 

Ocel: B500 

fyk = 500 MPa 

fyd = fyk1,15 

fyd = 434 Mpa 

 

Návrh a posouzení žb stropní desky střešní 

Zatížení střešní desky: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN/m2] 

Návrhová hodnota 
[kN/m2] 

Kačírek 9x0,04 0,36  
PP deska 0,78x0,015 0,0117  
Hydroizolace – PE folie 0,07x0,005 0,000035  
Sep. Textílie 0,003x0,007 0,000021  
EPS 0,45x0,12 0,054  
Asfaltový pás 0,45x0,005 0,00225  
Spádový beton 6x0,2 1,2  
PPS 0,3x0,07 0,021  
ŽLB 25x0,3 7,5  
Omítka 19x0,015 0,285  
  gk = 9,434 kN/m2 x 1,35… gd = 12,735 kN/m2 
    
Proměnné zatížení     
sníh  qk = 0,56 kN/m2 x 1,5… qd = 0,84 kN/m2 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 9,994 kN/m2 (gd+ qd) = 13,575 kN/m2 

 

Průběh momentů: 

M1 = −( 1
12) ∗ 13,575 ∗ 5,4752 =  − 𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟗𝟗 kNm 

M2 = ( 1
24) ∗ 13,575 ∗ 5,4752 =   𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟗𝟗 kNm 

 

Návrh ohybové výztuže pro Msd = -33,99 kNm 

Tloušťka desky: h = 300 mm 

Krytí výztuže: c = 15 mm 

d1 = c + ∅
2 = 12 

d = h – d1 = 279 

μ =  Msd
b ∗ d2 ∗ fcd

 

μ =  33,9
1 ∗ 0,2792 ∗ 26666 = 0,016 

 z tabulek ω = 0,0202 

As, min = ω ∗ b ∗ d ∗ α ∗ (fcdfyd
) 

As, min = 0,0202 ∗ 1 ∗ 0,279 ∗ 1 ∗ (26,667
434 ) = 0,00033762 m2 = 337,62 mm2 

navrhuji ∅ 12 po 300 mm As = 452 mm2  

ρd =  Asb∗d = 0,0016 ≥ 0,0015 … vyhovuje 

ρh =  Asb∗h = 0,0015 ≤ 0,04 … vyhovuje 

Mrd = As. fyd.z = 49,25 kNm 

Mrd > Msd 

49,25 > 33,9 kNm … vyhovuje 

 

Návrh ohybové výztuže pro Msd = 16,9 kNm 

Tloušťka desky: h = 300 mm 

Krytí výztuže: c = 15 mm 

d1 = c + ∅
2 = 19 

d = h – d1 = 281 

μ =  Msd
b ∗ d2 ∗ fcd

 

μ =  33,916,954
1 ∗ 0,2812 ∗ 26666 = 0,008 

 z tabulek ω = 0,0101 

As, min = ω ∗ b ∗ d ∗ α ∗ (fcdfyd
) 



As, min = 0,0101 ∗ 1 ∗ 0,281 ∗ 1 ∗ (26,667
434 ) = 0,00017 m2 = 170 mm2 

navrhuji ∅ 8 po 115 mm As = 437 mm2  

ρd =  Asb∗d = 0,0016 ≥ 0,0015 … vyhovuje 

ρh =  Asb∗h = 0,00145 ≤ 0,04 … vyhovuje 

Mrd = As. fyd.z = 47kNm 

Mrd > Msd 

47 > 16,9 kNm … vyhovuje 

 

Návrh a posouzení žb stropní desky pod tělocvičnou 

Zatížení stropní desky: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN/m2] 

Návrhová hodnota 
[kN/m2] 

Gumová podložka 0,008x9,3 0,074  
Lepidlo 0,007x15 0,105  
Betonová mazanina 0,065x24 1,56  
Separační fólie 0,002x15 0,03  
Akustická izolace 0,04x1 0,04  
ŽB deska 0,25x25 6,25  
Omítka 0,015x19 0,285  
  gk = 8,344 kN/m2 x 1,35… gd = 11,701 

kN/m2 
    
Proměnné zatížení     
tělocvična  qk = 5 kN/m2 x 1,5… qd = 7,5 kN/m2 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 13,344 kN/m2 (gd+ qd) = 19,201 kN/m2 

 

Průběh momentů: 

n = lx
ly

= 0,80 => ax = 0,0423,  ay = 0,0219, ayvs = 0,0650, axy =  ± 0,0318  

max mxy = axyql2 = 31,65 kNm 

 

Návrh ohybové výztuže pro Msd = 31,65 kNm 

Tloušťka desky: h = ( l
30 ÷ l

35) => 300 mm 

Krytí výztuže: c = 20 mm 

d1 = c + ∅
2 = 16 

d = h – d1 = 224 mm 

μ =  Msd
b ∗ d2 ∗ fcd

 

μ =  31,65
1 ∗ 0,2242 ∗ 26666 = 0,0237 

 z tabulek ω = 0,0305 

As, min = ω ∗ b ∗ d ∗ α ∗ (fcdfyd
) 

As, min = 0,0,0305 ∗ 1 ∗ 0,224 ∗ 1 ∗ (26,667
434 ) = 0,00033762 m2 = 337,62 mm2 

navrhuji ∅ 12 po 240 mm As = 471 mm2  

ρd =  Asb∗d = 0,0021 ≥ 0,0015 … vyhovuje 

ρh =  Asb∗h = 0,0018 ≤ 0,04 … vyhovuje 

Mrd = As. fyd.z = 41,2 kNm 

Mrd > Msd 

41,20 > 31,65 kNm … vyhovuje 

 

Návrh a posouzení žb průvlaku u střešní desky 

Výpočet F působící na průvlak: 

Opřený průvlak: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN/m] 

Návrhová hodnota 
[kN/m] 

vlastní tíha 
(opřený průvlak) 

0,4x0,2x25 2  

gkxZŠ 9,434x2,8 26,41  
  gk = 26,41 kN/m x 1,35… gd = 35 kN/m 
    
Proměnné zatížení     
qkxZŠ 0,56x2,8 qk = 1,568 kN/m x 1,5… qd = 2,352 kN/m 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 27,978 kN/m (gd+ qd) = 37,352 kN/m 

 

Zatížení od střechy: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická 
hodnota [kN/m2] 

Návrhová hodnota 
[kN/m2] 

gkxZP 9,434x6,93 gk = 65,37 kN/m2 x 1,35… gd = 
88,2495kN/m2 

    
Proměnné zatížení     



qkxZP 0,56x6,93 qk = 3,88 kN/m2 x 1,5… qd = 5,82 kN/m2 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 69,25 kN/m2 (gd+ qd) = 94,06 kN/m2 

 

F = ((gd+ qd)prův* (l/2))+ (gd+ qd)stř = 238,25 kN 

Zatížení navrhovaného průvlaku: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická hodnota 
[kN/m] 

Návrhová hodnota 
[kN/m] 

vlastní tíha 
(opřený průvlak) 

0,2x1x25 5  

gkxZŠ 9,434x4,6 43,39  
  gk = 48,4 kN/m x 1,35… gd = 65,33 kN/m 
    
Proměnné zatížení     
qkxZŠ 0,56x4,6 qk = 2,576 kN/m x 1,5… qd = 3,864 kN/m 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 50,9724 kN/m (gd+ qd) = 69,194 kN/m 

 

Průběh momentů: 

Msd = -1506,55 kNm 

 

Návrh ohybové výztuže pro Msd = -1506,55 kNm 

Krytí výztuže: c = 25 mm 

d1 = c + ∅
2 = 45,5 

d = h – d1 = 954 mm 

μ =  Msd
b ∗ d2 ∗ fcd

 

μ =  1506,55
0,2 ∗ 0,9542 ∗ 26666 = 0,310 

 z tabulek ω = 0,4 

As, min = ω ∗ b ∗ d ∗ α ∗ (fcdfyd
) 

As, min = 0,4 ∗ 0,2 ∗ 0,945 ∗ 1 ∗ (26,667
434 ) = 0,00463 m2 = 4636 mm2 

navrhuji ∅ 28 x 8 As = 4926 mm2  

ρd =  Asb∗d = 0,026 ≥ 0,0015 … vyhovuje 

ρh =  Asb∗h = 0,025 ≤ 0,04 … vyhovuje 

 

1. MS 

Mrd = As. fyd.z = 1835 kNm 

Mrd > Msd 

1835 > 1506,55 kNm … vyhovuje 

 

2. MS 

δmax > δ 

δmax = l
250 = 0,0161 

δ =  5
384 ∗

gk ∗ l4
E ∗ Iy

= 0,000146 … vyhovuje 

 

Návrh a posouzení skrytého žb průvlaku 

Zatížení průvlaku pod střechou: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická hodnota 
[kN/m2] 

Návrhová hodnota 
[kN/m2] 

vlastní tíha 0,3x0,3x25 2,25  
gkxZŠ 9,434x3,5152 33,13  
  gk = 35,38 kN/m x 1,35… gd = 47,76 kN/m 
    
Proměnné zatížení     
sníhxZŠ 5x3,5 qk = 1,966 kN/m x 1,5… qd = 2,95 kN/m 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 37 kN/m (gd+ qd) = 50,71 kN/m 

 

Zatížení průvlaku pod stropem: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická hodnota 
[kN/m] 

Návrhová hodnota 
[kN/m] 

vlastní tíha 0,25x0,3x25 1,875  
gkxZŠ 8,344x3,512 29,3  
  gk = 31,179 kN/m x 1,35… gd = 42,09 kN/m 
    
Proměnné zatížení     
qkxZŠ 5x3,5 qk = 17,56 kN/m x 1,5… qd = 26,34 kN/m 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 48,74 kN/m (gd+ qd) = 68,43 kN/m 

 

Průběh momentů: 

M1 = ( 1
10) ∗ 68,43 ∗ 4.92 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟑𝟑 kNm 



M2 = ( 1
12) ∗ 68,43 ∗ 4.92 =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟗𝟗 kNm 

 

Návrh ohybové výztuže pro Msd = 164,3 kNm 

Krytí výztuže: c = 20 mm 

d1 = c + ∅
2 = 34 mm 

d = h – d1 = 216 mm 

μ =  Msd
b ∗ d2 ∗ fcd

 

μ =  164,2
0,3 ∗ 0,2162 ∗ 26666 = 0,440 

 z tabulek ω = 0,654 

As, min = ω ∗ b ∗ d ∗ α ∗ (fcdfyd
) 

As, min = 0,654 ∗ 0,3 ∗ 0,211 ∗ 1 ∗ (26,667
434 ) = 0,002533 m2 = 2533 mm2 

navrhuji ∅ 25 x 6 As = 2945 mm2  

ρd =  Asb∗d = 0,046 ≥ 0,0015 … vyhovuje 

ρh =  Asb∗h = 0,038 ≤ 0,04 … vyhovuje 

 

1. MS 

Mrd = As. fyd.z = 253,05 kNm 

Mrd > Msd 

253,05 > 164,3 kNm … vyhovuje 

 

2. MS 

δmax > δ 

δmax = l
250 = 0,02 

δ =  5
384 ∗

gk ∗ l4
E ∗ Iy

= 0,00046 … vyhovuje 

 

Návrh a posouzení žb sloupu 

Zatížení sloupu pod střechou: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická hodnota 
[kN] 

Návrhová hodnota 
[kN] 

vlastní tíha 0,3x0,3x3,95x25 8,8875  
gkxZŠ 35,38x5,3 187,514  
  gk = 196,4 kN x 1,35… gd = 265,14 kN 
    
Proměnné zatížení     
qkxZŠ 1,966x5,3 qk = 10,41 kN x 1,5… qd = 15,62 kN 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 206,81 kN (gd+ qd) = 280,77 kN 

 

Zatížení sloupu pod stropem: 

Stálé Tloušťka [m] x 
hmotnost [kN/m3] 

Charakteristická hodnota 
[kN] 

Návrhová hodnota 
[kN] 

vlastní tíha 0,3x0,3x3,95x25 8,8875  
gkxZŠ 35,38x5,3 187,514  
gk sloupu pod střechou  196,4  
  gk = 390,8 kN x 1,35… gd = 527,6 kN 
    
Proměnné zatížení     
qkxZŠ 48,739x5,3= qk = 258,31 kN x 1,5… qd = 387,47 kN 
    
celkové zatížení   (gk+ qk) = 650,11 kN (gd+ qd) = 915,07 kN 

 

A = Ed
fcd

= 0,185 => 300 mm … vyhovuje 

 

Návrh výztuže: 

Nsd  =  0,8 ∗  fcd + fsd = 0,8 ∗ Acfcd + Asfyd 

Ac = 0,09 m2 

As =  −0,8 ∗ 0,09 ∗ 26,667 + 0,915
434 = −0,000161179 m2 = 161,17 mm2 

navrhuji ∅ 8 x 4 As = 314 mm2  

0,003 Ac ≤ As,d ≤ 0,08 Ac 

0,27x10-3 ≤ 0,314x10-3 ≤ 7,2x10-3 

Nrd  =  0,8 ∗  fcd + fsd = 0,8 ∗ Acfcd + Asfyd = 1933 kN  

1933 > 915 … vyhovuje 
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D.3.1. Technická zpráva 

 

D.3.1.1. Popis objektu 

Posuzovaným objektem je wellness a fitness centrum Houštka, který se nachází nedaleko bývalých 
Slunečních lázní a sportoviště Houštka, které patří pod město Stará Boleslav – Brandýs nad Labem. 
Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Půdorysná plocha 
objektu je: 975 m2. Nejbližší stavby jsou nově zrekonstruované Sluneční lázně a nově navržený 
lázeňský dům.  

Objekt vzniká třemi spojenými hmotami, má dvě nadzemní a jedno pozemní podlaží. V suterénu se 
nachází technické zázemí budovy. V přízemí se nachází recepce, toalety, bufet s kuchyní, skladem na 
potraviny a odpadky, prostory pro rehabilitace a masáže, wellness skládající se z šaten, zázemí a 
šatny pro personál, prostorů s bazénem, vířivkami a saunovou částí. Ve druhém nadzemním podlaží 
se nachází hlavní cvičební prostor fitness a sál, kde tyto prostory mají společný sklad náčiní. Dále se 
zde nachází dámské a pánské šatny, šatny trenérů a toalety. 

Nosná konstrukce objektu je betonový monolitický stěnový systém podpořený několika sloupy. 
Schodiště v objektu je železobetonové monolitické. Příčky jsou navržené z keramických tvarovek 
Porotherm. Budova má plochou střechu. Suterén je založen jako bílá vana a část bez suterénu je 
založena na pasech. Na fasádě se střídá kamenný a dřevěný obklad a kovové fasádní desky. Nosná 
konstrukce je nehořlavá a z požárního hlediska zařaditelná do třídy DP1 – nezvyšuje intenzitu požáru. 

 

D.3.1.2.  Požární úseky, požární riziko 

Objekt je rozdělen do šestnácti požárních úseků. Požární úseky jsou zakresleny ve výkresech požární 
bezpečnosti, které jsou součástí dokumentace. Požární úseky jsou děleny požárně odolnými 
konstrukcemi s příslušnou požární odolností. Požárně jsou od sebe odděleny jednotlivé provozy 
budovy, detailněji popsány viz. tabulka D.3.1.5.1. 

 

D.3.1.5.1. Rozdělení stavby do požárních úseků 

 POŽÁRNÍ ÚSEK  POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 
[kg/m2] 

SBP OZNAČENÍ 

1 Recepce – CHÚC A Tab. II. A 01.01 
2 Masáže 22,44 II. N 01.02 
3 Bufet 20,54 II. N 01.03 
4 Šatny + zázemí 8,33 I. N 01.04 
5 Wellness 1,98 I. N 01.05 
6 Zázemí 30,04 II. N 01.06 
7 WC 3,16 I. N 01.07 
8 Fitness 20,99 II. N 02.01 
9 Kotelna 9,14 I. P 01.02 
10 Strojovna vzduchotechniky  7,93 I. P 01.01 
11 Přípravny vody a sklady 34,09 III. P 01.03 

12 Instalační šachta Tab. II. Š P01/N01 
13 Instalační šachta Tab. II. Š P01/N02 
14 Instalační šachta  Tab. II. Š P01/N01 
15 Instalační šachta Tab. II. Š P01/N02 
16 Instalační šachta Tab. II. Š P01/N01 

 

D.3.1.3. Stavební konstrukce a požární odolnost 

Svislé a vodorovné nosné prvky jsou z monolitického železobetonu, nenosné stěny jsou z tvarovek 
Porotherm. Nad úrovní terénu je objekt zateplen minerální vlnou a pod úrovní terénu je zateplen 
extrudovaným polystyrenem. Stavba je zastřešena jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím 
vrstev. Schodiště v CHÚC je z monolitického železobetonu.  

  

Požární odolnost konstrukcí 

Požární stěny, požární stropy   požadovaná    skutečná
    

 V podzemním podlaží    III – 60 DPI, II – 45 DPI   REI 180 DPI 

 V nadzemním podlaží    II – 30 +, I – 15 +   REI 180 DPI 

 V posledním nadzemním podlaží  II – 15 +, I – 15 +   REI 180 DPI 

 

Požární uzávěry otvorů  

 V podzemním podlaží   III – 30 DPI, II – 30 DPI, I – 15 DPI  EI 30 DP1 

 V nadzemním podlaží    II – 15 DPI, I – 15 DPI   EI 30 DP1 

 V posledním nadzemním podlaží II – 15 DPI, I – 15 DPI   EI 30 DP1 

 

Nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu 

 V podzemním podlaží    III – 60 DPI, II – 45 DPI, I – 30 DPI REI 180 DPI 

 V nadzemním podlaží    II – 30 +, I – 15 +   REI 180 DPI 

 V posledním nadzemním podlaží  II – 15 +, I – 15 +   REI 180 DPI 

 

D.3.1.4. Únikové cesty 

Celkový počet osob v objektu: 333 

V objektu se nacházejí jedna CHÚC typu A. Únik z jednotlivých požárních úseků umožňuje tato CHÚC. 
Z PÚ wellness jsou navrženy únikové východy přímo mimo objekt. Objekt vyhovuje z hlediska délek i 
šířek únikových cest. Úniková cesta je větrána přirozeně ve 2 NP a vzduchotechnickou jednotkou 



umístěnou v podhledu, tato jednotka zajišťuje přívod a odvod vzduchu. Objekt je vybaven 
samočinným kouřovým hlásičem.  

 

D.3.1.5. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

Obvodové konstrukce odpovídá požární odolnosti třídy DP1, z toho důvodu, přes to, že je použitý na 
části stavby dřevěný obklad, není potřeba uvažovat odpadávání konstrukcí. Fasáda obsahuje veliké, 
požárně otevřené plochy v podobě prosklených stěn a oken. Odstupové vzdálenosti byly vypočítány 
pomocí tabulky – Výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla – verze 03 (2017.07). 
Detailnější popis odstupových vzdáleností viz. tabulka D.3.1.5.1. Objekt se nenachází v požárně 
nebezpečném prostoru jiného objektu.  

 

D.3.1.5.1. Tabulka 

Ozn. Spo [m2] hu [m] l [m] Sp[m2] Po [%] Pv´[kg/m2] D [m] 
N 02.02 
(sever) 

56,94 4,9 16,9 82,81 68 20,99 4,125 

N 02.02 
(západ) 

14,58 3,6 4,05 14,58 100 20,99 3,66 

N 02.02 
(jih) - a 

27,9 4,9 7,75 39,54 71 20,99 3,61 

N 02.02 
(jih) - b 

7,2 3,6 2,0 7,2 100 20,99 2,5 

N 01.03 
(západ) 

14,58 3,6 4,05 14,58 100 20,54 3,6 

N 01.03 
(jih) 

33,48 4,6 10,1 46,46 72 20,54 3,9 

N 01.02 
(jih) 

21 4,6 10,1 48,76 43 22,44 2,3 

N 01.02 
(východ) 

1,44 0,9 1,6 1,44 100 22,44 1,155 

 

D.3.1.6. Zařízení pro protipožární zásah 

Objekt je volně přístupný z nově navržené obousměrné komunikace napojující se na ulici Lázeňská. 
Vzhledem k výšce objektu (9,1 m2) není potřeba navrhovat NAP. Výstup na střechu je zajištěn 
požárním žebříkem, který se nachází v 2NP v CHÚC. Střecha je přizpůsobena možnému pohybu 
požárníků.   

V zázemí recepce se nachází OPS, CS, TS, ústředna EPS a obslužné pole PO – OPPO, před objektem se 
nachází klíčový trezor požární ochrany – KTPO.  

V celém objektu je navržena elektronická požární signalizace.  

Jako zásoba vody pro protipožární zásah bude sloužit podzemní hydrant umístěný v dostatečné 
blízkosti objektu (11,5 m). V objektu se nachází jeden požární hydrant z důvodu vyššího požárního 
zatížení.  

V objektu je 17 PHP – 21 A, které budou zavěšeny na stěně vždy tak, aby byla výška rukojeti nejméně 
1,5m nad podlahou. Umístění přístrojů je zobrazeno ve výkresech.  

 

D.3.1.7. Vstupní informace  

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009/05)                                             
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (1997/07 + Z1 2002/10) 
POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. 
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D.4.1 Technická zpráva 

 

D.4.1.1. Stručná charakteristika 

 

D.4.1.1.1. Popis objektu 

Řešeným objektem je wellness a fitness centrum. Nachází se nedaleko bývalých Slunečních lázní 
Houštka. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

D.4.1.1.2. Dispoziční řešení 

Objekt vzniká třemi spojenými hmotami, má dvě nadzemní a jedno pozemní podlaží. V suterénu se 
nachází technické zázemí budovy. V přízemí se nachází recepce, toalety, bufet s kuchyní, skladem na 
potraviny a odpadky, prostory pro rehabilitace a masáže, wellness skládající se z šaten, zázemí a 
šatny pro personál, prostorů s bazénem, vířivkami a saunovou částí. Ve druhém nadzemním podlaží 
se nachází hlavní cvičební prostor fitness a sál, které jsou spojené skladem náčiní. Dále se zde nachází 
dámské a pánské šatny, šatny trenérů a toalety. 

D.4.1.1.3. Konstrukční systém 

Nosná konstrukce objektu je betonový monolitický stěnový systém. Budova má plochou střechu. Na 
fasádě se střídá kamenný a dřevěný obklad. 

 

D.4.1.2. Vodovod 

 

D.4.1.2.1. Vodovodní přípojka 

Objekt  je připojen na městský vodovodní řád, přípojka je zavedena z ulice Lázeňská. Navržený 
materiál přípojky je PVC.  Přípojka je napojena 97 m od líce objektu. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná 
soustava se nachází v šachtě. Při prostupu konstrukcí je potrubí chráněno chráničkou. 

D.4.1.2.2. Vnitřní vodovod 

Materiál vnitřního vodovodu je PVC. Ležaté potrubí je vedeno v podhledu. Stoupací potrubí je 
vedeno v šachtě. 

D.4.1.2.3. Příprava teplé vody 

Qtv = 0.3 * Qvyt = 22,73 kW  

K přípravě teplé vody je navržen plynový kondenzační kotel Vitodens 222-F o jmenovitém výkonu do 
35 kW. 

D.4.1.2.4. Výpočty 

Průměrná potřeba vody Qp 

Qp = q*n 

 

 

Směrnice MVKH č. 9/73 

Provoz q*n Výsledek l/den 
sauny 200*26 5200 
fitness  60*40 2400 
bazén   107100/100 10710 
vířivky 9240/10 924 
masáže 24*40 960 
bufet 20*300 6000 
celkem  25270 

 

Maximální denní potřeba vody  

Qm = Qp * kd 

Qm = 25270 * 1,35 = 34114,5 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qm* kh * z-1  

Qh = 34114 * 1,8 * 10-1 = 6140,52 

 

D.4.1.3. Kanalizace  

 

Splašková a dešťová voda je odvedena oddělenými soustavami. Splašková voda je odvedena do 
veřejné kanalizace. Dešťová voda je svedena do společné jímky s okolními objekty. 

 

D.4.1.3.1. Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je napojena přes výstupní šachtu na veřejnou kanalizaci v ulici 
Lázeňská. Kanalizační přípojka je navržena z PVC a je vedena v zemi v nezámrzné hloubce. Připojovací 
potrubí je provedeno z PVC ve sklonu 2 % a je vedeno v předstěnách. Odpadní splaškové potrubí je z 
PVC a je vedeno v šachtě. Svodné potrubí je z PVC a je vedeno v zemi, volně po stropu 1PP, či 
podhledu 1NP podlaží. Odvětrávací části svodného potrubí jsou vyvedeny nad střechu. Čistící 
tvarovky jsou umístěny 1 m nad podlahou v 1NP na svislých svodných potrubích v 1 PP. 

D.4.1.3.2. Dešťová kanalizace 

Dešťová voda je ze střechy odváděna vnitřním svodným potrubím. Svody dešťové vody jsou navrženy 
z PVC DN 80 a jsou vedeny v podhledu do šachty. Svodná dešťová potrubí jsou tepelně oizolována a 
chráněna proti kondenzaci vlhkosti. Dešťová voda je svedena do jímky pro další využití. 

 

 

 

 



D.4.1.4. Vytápění 

 

D.4.1.4.1. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění je kondenzační plynový kotel Vaillant ecoCRAFT o výkonu 80 Kw. 

D.4.1.4.2. Otopná soustava 

Otopná soustava ohřívá vodu s nuceným oběhem na dvě teploty, 75 °C pro desková otopná tělesa a 
45 °C pro podlahové vytápění. Jedná se o dvoutrubkovou cirkulační otopnou soustavu s deskovými 
otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Zvoleným materiálem je měď. Stoupací potrubí je vedeno 
v šachtě, rozvody jsou vedeny v podlaze, v suterénu je rozvod veden volně při stěně nad podlahou. 

D.4.1.4.3. Výpočet potřeby tepla 

Qvyt = Vn*qc,n*(tis – te) 

Vn = 5262 m3 

An = Ae + Apz/2 

An = 2582,2925 m2 

An/ Vn = 0,4907 => qc,n = 0,45 W/m-3K 

tis = 19 °C 

te = -13 °C 

Qvyt = 75,772 kW 

 

D.4.1.5. Elektřina  

 

K veřejné elektrické síti je objekt připojen přípojkou, kterou tvoří kabelová odbočka. Přípojková skříň 
s elektroměrem a hlavním domovním jističem se nachází mimo objekt na pozemku. Odtud vede 
hlavní kabelové vedení v zemi do hlavního domovního rozvaděče a dále k patrovým rozvaděčům 
k jednotlivým provozům. Na každém rozvaděči jsou umístěny jističe světlených a zásuvkových obvodů 
daného provozu.  

 

D.4.1.6. Vzduchotechnika  

 

D.4.1.6.1. Přirozené větrání 

Přirozené větrání v prostorách bufetu, vyšetřovny, cvičení, wellness, masáží, sálů a chráněné únikové 
cesty je zajištěno otvíravými okenními otvory.  

D.4.1.6.2. Nucené větrání 

Nucené podtlakové větrání je navrženo na toaletách. Wellness a šatny jsou větrány rovnotlace dvěma 
klimatizačními jednotkami umístěnými v suterénu. Prostory recepce, přípravny jídla, fitness a sálu 

jsou větrány rovnotlakými vzduchotechnickými jednotkami umístěnými v podhledu či volně pod 
stropem.  

 

D.4.1.7. Plyn 

 

Vnitřní plynovod je napojen nízkotlakou plynovodní přípojkou na nízkotlaký řád v ulici Lázeňská. 
Přípojka je navržena z oceli a je vedena 1 m pod povrchem ve sklonu 1 % od objektu. Hlavní uzávěr 
plynu a plynoměr se nachází mimo objekt ve skříni.  

Vnitřní plynovod je rozveden v 1PP ke dvěma kondenzačním plynovým kotlům a je veden podél stěny 
pod stropem. Při prostupu konstrukcemi je potrubí plynovodu chráněno chráničkami.  

 

D.4.1.8. Odpad 

Část odpadu z bufetu je skladována v místnosti tomu určené v objektu v popelnicích, který se každý 
den po směně vynáší. Jako hlavní odpadní sklad slouží zřízené odpadní hnízdo vně objektu, kde se 
nachází popelnice na tříděný odpad. Odpad je tříděn a pravidelně odvážen. 
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D.5.1. Technická zpráva 

 

D.5.1.1. Návrh postupu výstavby 

Jedná se o nově vytvořený pozemek v areálu Houštka, na pozemku se nenachází žádné stávající 
objekty. Terén je rovinný a nachází se zde velké množství náletových dřevin.  

Tabulka konstrukčně – výrobní charakteristiky 
označení technologická 

etapa 
konstrukčně výrobní systém 

S001 
WELLNESS 
CENTRUM 

Zemní kce stavební jáma svahovaná 1:1 
 

Základové kce 
Hrubá spodní 
stavba  

monolitická žb vana, žb pasy 

Hrubá vrchní 
stavba 

monolitický žb stěnový systém  
monolitická žb deska 
monolitické žb schodiště 

Zastřešení nepochozí plochá střecha 
izolace XPS  
HIS – PE folie  
kačírek 

LOP/úprava 
povrchů 

Zavěšení LOP 
provětrávaná kamenná a dřevěná fasáda – minerální vlna, 
pojistná HI, ocelový nosný rošt 

Hrubé vnitřní kce zdění příček 
rozvody TZB 
hrubé podlahy 
osazení zárubní a oken 
omítky, obklady, dlažby 

Dokončovací kce osazení zařizovacích předmětů 
osvětlení  
zavěšení dveřních křídel 
osazení vypínačů 
nášlapné vrstvy podlah 

 

Sled činností pro zhotovení nosných konstrukcí 
prvek proces postup technologie 
žb. monolit. stěna bednění sestavení dílců 

bednění na vnějš. líci 
stěny 

jeřáb 

armování montáž výztuže  
bednění sestavení dílců vnitřní 

strany 
jeřáb 

betonáž vylití betonu do 
bednění pomocí 
betonovacího koše 

jeřáb, vibrátor 
ponorný 

bednění odbednění po 4 
dnech.  

jeřáb 

žb monolit. sloub armování osazení armovacích 
košů 

jeřáb 

bednění sestavení dílců 
bednění ze všech stran 

jeřáb 

betonáž vylití bednění pomocí 
betonovacího koše  

jeřáb, ponorný 
vibrátor 

bednění odbednění po 4 dnech jeřáb 
žb monolit. deska bednění  postavení stojek a 

bednících nosníků 
položení desek 

jeřáb 

armování  položení výztuže  
betonáž  vylití betonu a 

zhutnění 
jeřáb, plošný vibrátor 

bednění odbednění po 28 
dnech.  

jeřáb 

 

D.5.1.2. Návrh zdvihacích prostředků, výrobní, montážní a skladovací plochy 

Pro stavbu nadzemní části objektu navrhuji věžový jeřáb značky Liebherr, typu 130 EC-B 8 FR.tronic 
(jeřáb A). Nachází se na sever od objektu a dosahuje do maximální vzdálenosti 64,1 m a maximální 
unesená zátěž činí 8 t. Nejtěžším zvedaným prvkem je koš na beton s betonem, který má celkovou 
hmotnost 2,7 t. Nejvzdálenější místo konstrukce pro jeřáb A je vzdálené 42 m. Navrhovaný jeřáb 
unese na tuto vzdálenost závaží o hmotnosti 2,9 t. Navrhují bádii na beton značky Eichinger 1016H.10 
(objem 1,0 m3) - hmotnost 0,24 t). 

 



Skladovací plochy: 

Skladované množství materiálu pro nejrozsáhlejší patro. 

Bednění stěn: 

Celkový obvod stěn je 494 m, 1 dílec = 1,5 m (494: 1,5 = 330 dílců), výška stěny je 3,9 m. Dílce se 
skladují ve vodorovné poloze v baleních po 4 ks, šířka 0,8 m, délka 3,9. 

Bednění sloupů: 

Pro bednění sloupů je použit stejný systém jako pro stěny. V 1NP se nachází 8 sloupů, vysokých 3,9 
m. Na 1 sloup jsou potřeba 4 dílce. (8 x 4 = 32 dílců) Bednění je skladováno ve vodorovné poloze. 

Bednění stropu: 

Pro betonáž stropu budou použity desky o rozměrech 4 x 0,5 m. Na bednění bude potřeba 448 dílců 
(plocha stropu/plocha dílce: 895/2=447.5), v balení po 4. Pod deskami bude 75 nosníků (448/6) a 374 
stojek (448/1,2). 

 

D.5.1.3. Návrh zajištění a odvodnění jámy 

 

 

Při návrhu byl použit archivní geologický vrt provedený roku 1964 Českou geologickou službou. Jedná 
se o vrt číslo 327181 v databázi GDO. Na území je do hloubky 0.40 m hlína písčitá, od 0.40 m do 1.0 m 
písek střednozrnný, slabě jílovitý, od 1.0 m do 4.0 m písek hrubozrnný, od 4.0 m do 9.4 m 
štěrkopísek, od 9.4 m do 12.0 m slínovec slabě navětralý, od 12.0 do 15.0 slínovec silně písčitý, 
modrošedý. Hladina podzemní vody je ve výšce - 2.5 m. Podrobný řez sondou viz na obrázku níže. 
Třída těžitelnosti zemin je I. 

Stavební jámu navrhuji svahovanou se sklonem 1:1 vzhledem k třídě těžitelnosti zeminy. Dno výkopu 
se nachází ve dvou výškových úrovních (-2,0 a -4,6 m), mezi kterými navrhuji svahování také 1:1. 

Hladina podzemní vody je dočasně snižována studnami. 

Vzhledem k propustnosti zeminy není zřízeno odvodnění stavební jámy.  

 

D.5.1.4. Návrh trvalých záborů, vjezdy a výjezdy 

Staveniště je oploceno plotem o výšce 1,8m. Na staveniště je zaveden jeden vjezd, který je zároveň 
výjezdem. Tento vjezd je zaveden z ulice Lázeňská. 

 

D.5.1.5. Ochrana životního prostředí během výstavby 

Prašné materiály budou zakryty krycími plachtami z netkané textilie s kovovými oky. V rámci 
staveniště vznikne nová zpevněná příjezdová komunikace. Odpad bude pravidelně odvážen ze 
staveniště.  

Materiál a odpad bude bezpečně zajištěn na všech vozidlech přijíždějících a odjíždějících ze 
staveniště. Případné nečistoty na kolech vozidel budou omyty vodou. Veškerý materiál bude na 
staveniště dopravován nově vybudovanou zpevněnou komunikací.  

Na území staveniště se nachází velké množství náletových dřevin. Potřebná část dřevin bude 
vykácena a po dokončení stavby nahrazena hodnotnějšími dřevinami.  

Veškerý odpadní materiál bude tříděn a pravidelně odvážen v kontejnerech k tomu určených. 
Nevyužitý beton bude recyklován v betonárně.  

Pohonné hmoty budou skladovány a doplňovány na podkladu, který zabrání průsaku do podloží a 
znehodnocení podzemních vod, budou zřízeny speciální zpevněné plochy. Bude zařízena staveništní 
jímka, do které bude odtékat veškerá odpadní voda, usazený materiál bude pravidelně vyvážen a 
likvidován. Na staveništi bude dodržována čistota pomocí čistícího zařízení, aby se zabránilo průsaku 
cementů a malt do podloží. 

Staveniště se nachází na území daleko od obytné části města a v okolí se nachází pouze sportoviště, 
přes to budou dodrženy veškeré, zákonem přikázané, hlukové limity. 

 

D.5.1.6. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Provedení zemních konstrukcí 

Celé staveniště bude oploceno ochranným pletivem, které zabrání neoprávněnému vniknutí osob, 
krádeži či poškození materiálu.  



Okolo stavební jámy, kde dosahuje nebezpečné hloubky bude dočasně postavena stavební zábrana 
vysoká 1100 mm, umístěna 1000 mm od okraje stavební jámy. Pro vstup do stavební jámy bude 
zavedeno dočasné stavební schodiště. Hrana stavební jámy nesmí být zatěžována. Okolo studní na 
dočasné snížení HPV bude také zřízeno ochranné zábradlí výšky 1100 mm.  

Stavební materiál, bednění a nářadí bude zajištěno proti pádu, aby se zabránilo zranění osob na 
staveništi. Vše bude skladováno do maximální výšky 1500 mm.  

Vždy je nutné, aby při manipulaci s těžkým materiálem a stavební technikou, měli stavebníci přehled 
o ostatních lidech pohybujících se po staveništi, a aby bylo neustále dohlíženo, zda se v nebezpečné 
blízkosti nikdo nenachází. Technika bude vybavena zvukovou signalizací.  

Při výškových výstavbách bude použito lešení se zábradlím proti pádu osob.  

Na dohlížení bezpečnostních pravidel bude dohlížet odborně proškolený pracovník. 

 

Provedeních nosných konstrukcí 

Pro stavění bednění je používáno lešení Ringer. Při manipulaci s výztuží před vylitím betonu je nutné 
používat rukavice, při manipulaci s prašnými látkami je nutné nosit respirátor.  

Návrh bednění vyhovuje svojí únosností a prostorovou tuhostí. Při manipulaci, montáži a demontáži 
bude bednění zajištěno proti pádu či poškození. Součástí bednících prvků je zábradlí zabraňující pádu 
osob při lití betonu.  

Při manipulaci, skládání a odstraňování bednění nesmí hrozit nebezpečí. Bednění jako celek bude 
kontrolováno pověřenou osobou, která provede písemný záznam.  

Vázání armovací výztuže musí provádět kvalifikovaný pracovník.  

Výztužné koše sloupů a trámů budou vázány vně objektu a stropní konstrukce bude vázána pouze ve 
vyhraněném prostoru.  

Při betonování se musí pracovník pohybovat po plošině a nepřijde do přímého kontaktu s betonovací 
směsí. 

Po zatvrdnutí betonu na požadovanou pevnost pro odbednění, budou jednotlivé bednící dílce 
očištěny a uloženy na skladovací plochy. Při odbedňování musí být prostor zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob a dílce proti pádu. 

 







ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA ARCHITEKTURY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 
 

ČÁST D.6. 
Interier 

 
 

 

 

 

STAVBA: WELLNESS A FITNESS CENTRUM 

MÍSTO: HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV – BRANDÝS NAD LABEM 

VYPRACOVAL: Jakub Skočdopole 

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Michal Juha 

SEMESTR: LETNÍ 2018/2019 

Obsah: 

D.6.1. Technická zpráva  

D.6.1.1. Základní a vymezovací údaje  

D.6.1.2. Stavební připravenost konstrukcí 

D.6.1.3. Návrh opatření pro ochranu díla 

D.6.1.4. Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

D.6.1.5. Pokyny k používání 

D.6.2. Výkresová část 

D.6.2.1. Půdorys a řez  

D.6.2.2. Detaily  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.6.1. Technická zpráva  

 

D.6.1.1. Základní a vymezovací údaje 

Řešeným prvkem je konstrukce zábradlí dvojramenného schodiště. Schodiště je vyrobeno 
z monolitického železobetonu. Konstrukční výška objektu je 4,2 m a šířka jednoho ramene je 1,225 
m. Schodiště je ve sklonu 32,4°. Výška zábradlí je 1039 mm. Konstrukce zábradlí je tvořena matnými 
nerezovými sloupky o průměru 40 mm se skrytým kotvením, konstrukce držící skleněnou výplň 
z bílého, matného skla je tvořena nerezovými tyčemi, které drží uchycení skla ve dvou bodech. Madlo 
je tvořeno z nerezových trubek a průměru 42,4mm, ke sloupku je spojeno přes krček s kruhovým 
průřezem, který slouží k nasunutí madla.  

 

D.6.1.2. Stavební připravenost konstrukcí 

Před kotvením a montáží konstrukce musí být hotová vrchní hrubá stavba včetně střešní konstrukce. 
Musí být zhotoveno monolitické betonové schodiště. Zábradlí je kotveno na nášlapnou vrstvu 
podlahy, z toho důvodu musí být také zhotovena před montáží zábradlí. Dále musí být hotová 
výmalba schodišťové haly.  

Schodiště je kotveno způsobem, který vyžaduje dopředu připravené díry pro kotvení patek, z toho 
důvodu budou před montáží konstrukce označeny a vyvrtány díry na určených místech podle návrhu. 
Šířka díry bude 13 mm do hloubky 80 mm.  

 

D.6.1.3 Návrh opatření pro ochranu díla 

Veškeré dovážené prvky a díly musí být zabaleny v ochranných obalech. Malé prvky musí být 
převáženy v krabicích s příslušným označením druhu a počtem dílů. Jednotlivé krabice budou 
zabaleny ve strečové fólii. Větší díly budou jednotlivě zabaleny do bublinkové fólie, aby se zabránilo 
poškození a oděru jednotlivých dílů.  

Po dovezení na stavbu je nutné všechny díly vizuálně zkontrolovat, zda nedošlo během převozu 
k poškození. Dále je nutné zkontrolovat, zda skutečný počet odpovídá počtu předepsanému.  

Při manipulaci s pohledovými díly je nutné zacházet opatrně, případně v rukavicích, aby se zabránilo 
oděru či poškození. Po dokončení montáže konstrukce, by měli být použity všechny dovezené díly, 
neměly by být poškozeny a vše by mělo být pevně ukotveno a utaženo. 

 

D.6.1.4. Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Při montáži musí pracovníci požívat ochranné pomůcky. Při montáži zábradlí v 1NP a výše, musí být 
zajištěni speciálním postrojem pro práci ve výškách, dokud nebude zábradlí namontováno.  

Při montáži je nutné, aby byl povrch podlahy čistý a všechny používané nástroje musí být uloženy na 
předem vyhrazeném místě, aby se zabránilo uklouznutí či zakopnutí, což by vedlo k následnému 
pádu. Všechny používané nástroje musí být vizuálně zkontrolovány a pokud budou vadné, je 
zakázáno takové nástroje používat na jakýkoliv druh práce na stavbě.  

 

 

D.6.1.5. Pokyny k používání 

Zábradlí slouží pouze jako zábrana proti pádu a jako opora při pohybu na schodišti v obou směrech. 
Nosný rám a skleněné výplně mají zabránit případnému pádu z nebezpečných výšek. Neoprávněné 
osoby mají zakázáno manipulovat s konstrukcí či ji rozebírat. Jednou za půl roku je potřeba provést 
revizi konstrukce, případně opravit vadné či opotřebené prvky a utáhnout povolené šrouby. 
V případě rozbití skleněné výplně je nutné výplň nahradit novou. Všechny nerezové prvky je nutné 
čistit speciálně tomu určenými prostředky. Kotvení se ošetřuje až po umytí schodů. Nerez je potřeba 
čistit neabrazivními prostředky, aby nedocházelo k obrušování a narušování povrchové úpravy 
zábradlí.  

 

 






