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ANOTACE

Iva Ludwigová

– Pístovice

61

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, - 222

ého u

v – Pístovice. Území se nachází u Pístovického rybníku.

tím s

území. Dále elektrické vedení 

území, jako jsou ochranné 

pásmo l .

a dalšími atrakcemi. Severní strana pozemku je navržena ke

i



ANNOTATION

– Pístovice

Number of pages: 61

VŠB – TU Ostrava , Faculty of building, department of city engineering 

The point of this bachalor work is to prepare a proposal for buiding new center for free 

– Pístovice. The territory is located by the Pistovice´s pond.

Based on received foundations and situation of current condition of this territory, i 

have made two proposals. One of them i have made into final form with the solution for 

static traffic and traffic and technical infrastructure. Part of this bachalor work is also a 

proposal for public greens, sport fields and furniture. 

The biggest problem in work progress were the current nets of technical 

infrastucture, mainly the water connection, which is the onus in this territory. Then also the 

electric line which separates the area onto two parts. Another issue were limits in this area. 

As the protective zone of forrest and source of water of second degrese.

The final option is prepared as sport and recreational grounds. From the south side 

is situated a recreational facility of nature swimming pool with rope center, minigolf, child 

playground and more attractions. The north side of the land is forseen for sport reasons and 

parking. A multifuncional hall is placed here, tennis court and field for badminton. The 

main entrance on the premises is proposed on the north side. The second option is solved 

easily due to relaying of the water supply and enriched of a baskett ball field. This proposal 

is also devided into two areas, the sport area and recreational area. The bachalor work is 

made in the level of territorial study. 
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1. Úvod

Bydlím v –

práce v této oblasti. Téma

rekonstrukci bývalé sladovny a pozemek u Pístovického rybníku na vybudování 

Pístovického rybníku, jelikož mám k tomuto místu vybudovaný kladný vztah.

Hlavní otázkou bylo, kde a jak objekty a plochy umístit pro správnou funkci území, aby 

navazovaly na stávající objekty.

Plocha pro vypracování studie je velmi složitá. Na území se nachází ochranné 

pásmo lesa a ochranná pásma inženýrských sítí. Dále se 

vodní nádrži a je z

V

sti porostlý vzrostlou zelení a doplnila jej o 

obsahuje stejné plochy využití území. V

dále zpracovávat variantu B. 

11
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2. Rekapitulace teoretických východisek

2.1 Základní pojmy

Územní studie

podmínit úplnou nebo

[9]

Plocha rekreace

Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky

ející dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

[13]

podmín

vybavení pro 

pozemky souv

13



plochy dopravní [13]

Terénní úpravy

Terénní úpravou se se 

ební a jim podobné a s nimi 

související práce, nejedná –

íklad skladovací a odstavné plochy, násypy, zaváž

[9]

Venkovní prostor pro parkování vozidel

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [3]

vlastník nebo provozovatel 

[8]

14



Technická infrastruktura

technická infrastruktura, kterou 

odpadních vod, 

stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými

pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické

produktovou. [9]

OP vodní nádrže

50 m od 

)

od roku 1995 již neplatí. [25]

2.2 Spádová oblast

Cílem projektu je do areálu nalákat co nejvíce obyvatel nejen z obce, ale i z okolí. Spádové 

prvním pásmu do 

dalšími sporto

chybí. V

sportovními halami. 

V takovou škálou 

atr -volejbalové 

V lanovým centrem. Tato

obci Jedovnice se nachází velké 

minigolfem, které spadá pod okres Blansko. Okolí Jedovnic je nejisté 

s o být 

v

15



o

Výhodou pro území je nedaleká CHKO Moravský kras, CHKO Rakovecké údolí 

s

do okresu , Brno-venkov 

a sportovní

v

-

pro rodiny s

– [18]

16



2.3 SWOT analýza

Silné stránky:

- klidná lokalita

-

- územím prochází cyklistická stezky

- dobrá dostupnost

-

- v takovou škálou využití

Slabé stránky:

-

- nedostatek – Pístovice

- stav území

-

- možnost dotace z Evropských fond

-

-

-

hrozby:

- pozemku

-

-nezájem obyvatel obce a okolí

-vandalismus

-zamítnutí dotace z Evropských

17
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3.

3.1 Poloha obce

Obec se nachází v v Jihomoravském kraji asi 40 km severo-

Brna. Rozprostírá se na úpatí Drahanské vrchoviny a je vzdálena 10 km od okresního 

. obce jsou svou 

2 km.

– [27]

3.2 Popis terénu a klimatické podmínky

Obec se nachází v Jihomoravském kraji asi 40 km severo-

Brna. Rozprostírá se na úpatí Drahanské vrchoviny a je vzdálena 10 km od okresního 

a Pístovice. obce jsou svou 

2 km.

3.3 Základní informace o obci

– roce 1960, 

roku 1227 (dochované zmínky v testamentu Kojaty z

–

19



roce 2010 a bylo zaznamenáno 1062 obyvatel. 

Z toho 642 obybvatel z Pístovic. V posledních 2 letech obec 

zaznamenala 

Brna.

Vyškova.

Katastrální území má rozlohu 18,86 km2.

3.4 Historie obce

Historie obce Pístovice je úzce spjata s historií .

novaná ves Ratzici stála na 

[15]

Te svý

-

[15]

dobývání králem Janem Lucemburským v roce 1312. [15]

-1350), Šternberkové 

(1350- - -1568), 

Haugvicové (1568- -1623). [15]

ajitelem se stal Karel Willinger ze Schönenperku (1623-

1629), který jej po šesti letech prodal Šimonu Kratzerovi. Po roce se stal novým majitelem 

1630-1670), avšak teprve až Braidové (1670-1800) se usadili v 

[15]

ovšimnutí baron Mundy 1830-1864, Eduard von 

Kramsta (1864-1874), baron Palm (1874-1894)

20



[15]

V

2]

[15]

-Pístovice. [15]

e alo projevovat až v roce 1999, kdy byla vybudována 

pro obec R - Pístovice

3.5

- 13 stol. byl 16. století.   

Rozprostírá se v

jakou má dnes. Není divu, že má prvky z období klasicismu.

ministerstvu školství a je v

domov. Vn

zachovány v

pískovcová kašna z roku 1598, která je vytesaná z jednoho kusu pískovce. Autorem je 

-

v , kde stojí, stála kaple z – 16. stol.

Socha Immaculaty - 1744.

.

Most U svatých - z roku 1744. Je ozdoben dvojicí barokních soch typických venkovských 

delína. Most má 4 piniové šišky.

21



Socha Panny Marie -

roce 1838.                                                                                                                            

- 1780

ova obrazu .                                                

u silnice v Pístovicích.

CHKO Rakovecké údolí – oblasti se nachází 

zachované lesy, vyskytují se zde vzácní živ údolí byly objeveny 

- a Sokolí.

Významné krajinné prvky – de o Rakovecké 

údolí a Rakovec,

Pod Krátkým kopcem,

3.6 Širší vztahy

3.6.1

Obec nemá obci 

i

- Pístovice, poštu, obchody s potravinami, místní knihovnu

D

á škola a Základní škola

–

v prostorách zámku. 

okolo hlavní dopravní komunikace. Na trase se nachází obchody s potravinami, po

– Pístovice a D

3.6.2 Sport

Pro sportovní využití v letním i zimním období je jediná stavba v obci, a to sokolovna 

v akcí (plesy, zábavy,

divadla, výstavy atd.). P ale 

22



Sportovní aktivity v

h

Pístovicích, u

, plavání, ale díky své 12 hektarové 

a windsurfing.

Obcí vede mnoho turistických a cyklistických tras.

3.6.3 Dopravní dostupnost obce

–

jízdy cca 30 minut.

Autobusová doprava - Autobusovou d

–

jednou za hodinu. Na území obce jsou 3 autobusové zastávky. Jedna je vybudovaná jako 

, používaná pro nástup a vystup cestujících v

Pístovice.

Ž - N blízké 

budoucnosti se o vybudování železnice ani neuvažuje. Nejbližší vlaková zastávka je 5 km 

v obci hlavní koridor Brno –

3.6.4 Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou: obec má vlastní vrt s pitnou vodou

kanalizace Vyškov

67% plynofikována od roku 2000 

23



90% napojená 

na kanalizaci

Zásobování elektrickou energií: 

Svoz komunálního odpadu: 1x za 14 dní

Pro jiný odpad, který jsem n

3.7 Limity území

zdroje a OP v je lesa.

60 k

y

V ochranném pásmu se 

podle rozhodnutí ONV Vyškov Vod/36/85-233/1

24



ní dá 
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4. Úvodní údaje

stavby a pozemku

Název stavby: -Pístovice

Kraj,Místo stavby : - Pístovice

Katastrální území: Pístovice, 737364

: 1108/1

Žadatel:

– Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

708 33 Ostrava – Poruba

Zpracovávatel:

Iva Ludwigová

–

683 05

Vlastník:

–Pístovice

–

683 05

Územní studie

Tab. –

27
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5.

5.1 a stavbách na nich

5.1.1 Poloha v obci – –

22 369 m2 se nachází na východním okraji obce Pístovice, 

v

území porostlé z

domy, z jihovýchodní a východní strany smíšenými lesy a ze západní strany obklopuje 

restaurací. Území je 

územním plánu 

5.1.2 Údaje o vydání

-

500/2004 Sb. v -Pístovice [10, 12, 28]

Územní plán byl schválen v

Zpracovávatel územního plánu byla soukromá firma STUDIO REGION, S.R.O.

územního plánu -

5.1.3 Údaje o 

Pozemek je v využitím 

– souladu s územním plánem. 

o

29



– VaK 

Vyškov, a.s., zásobování el. energií –

pomocí kanalizace do bezodtokých jímek.

hnickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura –

–

Drnovice.

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou –

2.

Odkanalizování – V

vybudování kanalizace se v

Zásobování plynem -

výstavba plynovodu.

Zásobování el. energií – územím prochází vedení NN s

území

nestability. Mezi horniny vyskytující se v

30



Oblast: Karpatská Geneze: Marinní

Útvar: Neogén Typ:

Eratém: Kenozoikum Horniny: Sedimenty (jíl, 
pískovec)

– Geologická charakteristika území[16]

Území se nachází se v blízkosti potoka Rakovec. Nezasahuje však do záplavového území.

:

Parcel.

(m2)

Druh 
pozemku využití

Vlastník

parcely budovy
Vlastník 
budovy

600 1516
Ostatní 

využití

Neplodná -

Pístovice
- -

601/1 112 139 Vodní plocha rybník - -

603/2 689 zahrada

Kotulánová 

Renata a 

Novotný Ivo

170

Kotulánová 

Renata a 

Novotný Ivo

603/3 256 zahrada

Kotulánová

Renata a 

Novotný Ivo

- -

603/4 386
Trvalý travní 

porost

Kotulánová 

Renata a 

Novotný Ivo

- -

1107/1 23 301
Ostatní 

plocha
Jiná plocha

-

Pístovice

426, 388, 

389, 390, 

391,392, 

-

Pístovice

31



393, 394, 

395, 426

Parcel.

(m2)

Druh 
pozemku využití

Vlastník

parcely budovy
Vlastník 
budovy

1107/31 543
Ostatní 

plocha
Jiné plochy 411

1107/85 345
Ostatní 

plocha
Jiné plochy 322

1107/101 41
Ostatní 

plocha
Jiné plochy - -

1108/2 526
Ostatní 

plocha
Jiné plochy

-

Pístovice
- -

1108/3 525
Ostatní 

plocha
Jiné plochy

Eliška

468

Eliška

1108/5 1416
Ostatní 

plocha
Jiné plochy Pavlík Josef 252 Pavlík Josef

1109 2176
Ostatní 

plocha
Jiné plochy 409, 410

1112 584
Ostatní 

plocha

Ostatní 

komunikace
- -

1113 5118
Lesní 

pozemek
- -

Tab. – Informace o parcelách mu území[17]

komunikace bude využívána jen 

po dobu výstavby.
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y

5.2 Základní charakteristika navrže užití

eného území, pozemku a staveb na nich

V

s jeho blízkost

soukromý pozemek s restaurací. 

s

– návazností na 

– Pístovice, ale blízkém 

okolí.

– Pístovice. 

5.2.4 Úprava úz

33



– varianta A

V první fázi se provede

provede výstavba sportovní haly a k

e druhé fázi s

kurt, badmi další realiza se provede výstavba 

pro minigolf, lanové centrum a beach-

kola, provede úprava terénu a zabuduje se veškerý 

5.2.6 – varianta B

V

provede 

-

vybuduje se lanové centrum. V

s

yužití stavby

5.3.1 C

Celková je 22 369 m2.

5.3.2 P

zákona

5.3.3 Z – variant A

34



0

° podél 

em je z

navržena pro maximální kapacitu 153 osob.

osob 12 za hodinu. Viz výkres 

5.3.4 Z – variant B

stání, z

kapacitou 27 

Sportovní hala 

je navržena pro maxi 31 osob 

6.

5.3.5 C

5.3.6 C

C .

5.3.7 Ú
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Druh plochy Plocha 
(m2)

Redukovaná plocha SR

(m2)

1956 0,9 1760,4

Sportovní hala 1856 0,9 1670,4

45 0,9 45

160 0,9 144

Celková redukovaná plocha (m2) 3619,8

Dlouhodobý srážkový úhrn (m / rok) 0,548

R (m3/rok) 1983,65

Tab. – Množství [20]

ných srážkových vod kanalizací: 1983,65 m3/rok

5.3.8 Odborný odhad množství splaškových vod

bezodtokých jímek. 

kapacitu 48 m3 3

náplní této práce.

min. velikost

19,2 EO

0,15 m3/os.den

14 dny

m3

– [20]

47,6  EO

36



0,15 m3/os.den

14 dny

m3

– [20]

V této fázi projektové ího vedení.

5.3.10 P

P

není náplní této práce.

území být zahájena v roce 2014

ahájení realizace se stanoví 
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6. Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva je zpracovaná dle vyhl.

– Pístovice p. Lubomírem Pospíšilem jsme vybrali 

pohledu rozvoje 

obci a tím nalákat do obce obyvatele 

z

6.1.2 Zhodnocení území

Území se nachází na východním okraji obce Pístovice u Pístovického rybníku. Rozkládá se 

na ploše 22 369 m2. Terén je v mírném sklonu k

stromy. V

s

s restaurací.

V

následného využívání.

Popis varianty A – V

hala (pro sporty tenis, házená, malá kopaná, košíková, volejbal) a za ní navržené 

39



18 jamkami, beach-

s varianty B –

na sportovní využití území a statickou dopravu. 

pro hygienu osob. literatury. [1]

V ti území jsem navrhla beach-

dráhy, které budou roz

trampolínu pro jednu osobu, která by stála u vstupu do lanového centra.

ezení s

souladu 

s V

pozemku stojí soukromá restaurace s [7]

Sportovní hala je navržena z

budou provedena z

je 3m. 

le normy. [7]

40



ny využití území

V stavby by se 

Údaje, které jsou v této tabulce uvedeny, jsou z internetového portálu a nemusí být 

pravdivé.

1

Radonový index - popis nízký

Typ horniny

hornina jíl

Tab. – [16]

6.2.

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách 

a s

žádném ochranném pásmu kulturních památek, památkových 

rezervací, ani památkových zónách. 

Ochranná pásma inženýrských sítí dána majiteli jsou dodržována a respektována.

6

dodržovat zásady BOZP. 
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6.2.4

trvalé

využitím pro 

funkcí lesa.

6

ých sítí, 

napojení území na zdroje v

V

bude z

mat. PE DN 80. 

El. energ

6.2.6

vyplývajících p

sadové úpravy.
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Zemina z výkopových prací bude ponechána na území a bude použita k vyrovnání 

Po vyrovnání terénu se provede vého trávníku. 

6.3 Základní údaje o provozu

– Pístovice. Provoz a správu budov si bude 

6.3.2

Na pozemku nejsou známy žádné výrobní procesy, ani technologie.

dopravního 

Na pozemku nejsou známy žádné výrobní procesy, ani technologie.

klidu

Statická doprava byla , , a vyhl. 

. V y

osoby ZTP.

nachází na okraji místní komunikace s

osobní automobily je 5000x2500mm a stání pro osoby ZTP je 5000x3500mm. 

cestou a chodníkem, který leží n

je u sportovní haly s
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kapacitou 36 stání pro kola. 

[3,4,11]

z

v zápa

60mm.

materiál , surovin

pro výstavby a 

provoz.

V

1405x1070x1320mm. 

s kapacitou 48 a 108 m3

Více podrobností se nachází v kapitole 5.3.7 u 9.

Na pozemku nejsou známy žádné výrobní procesy, ani technologie pro výrobu.
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v ovzduší.

V

sady BOZP.

V

hy pro lanové centrum a 

výšky 2m. Sloupky jsou od sebe vzdáleny cca 2 - 2,5m. Pletivo je pozinkováno a 

y 3m pomocí 

pozinkovaného a poplastovaného pletiva s velikostí ok 4,5x4,5mm. Sloupky budou 

V území jsem navrhla podzemní hydrant v blízkosti sportovní haly. Všechny objekty jsou 

budovách bude umís toho bude 6 vodních, 

projektová dokumentace ve vyšším stupni zpracování.
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ke ohrožování 

6 omezenou schopností 

pohybu a orientace

Parkovací stání pro osoby ZTP jsou provedeny v

í stání. Stání jsou navržena podle vyh 398/2009 Sb. Pro 

jedné 

poloviny navrženo jako bezbariérové s povrchem z

mezi dráhami je min. 2000mm. [11]

ešení vlivu provozu nebo výroby na zdraví osob nebo 

-

V
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podzemních vod. Dále se v

podzemní vody, ale musí se její výstavba projednat s

V území se nachází ochranné pásmo lesa. V tomto pásmu bude provedena výstavba 

-

provozy by n

v

Vzdálenosti ochranných pásem od inženýrských sítí jsou dodržena. Nebudou se 

v její

6.7.3

Vodovodní a

líce potrubí na každou stranu.

stranách.

6.8 

Pozemek
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Území se nachází ve svažitém terénu.  U sp

nedocházelo k

území se skládá z

s

podle výsledku.

6.8.3 Poddolovaní

Pozemek 

terénu.

6.8.4 Seizmicita

6.8.5 Radon

V oblasti nízký radonový index

proti radonu. [16]

6.8.6 Hluk

-sportovní areál by mohl vyprodukovat zvýšenou hladinu hluku. Z tohoto 

tromy.

6.9 Civilní ochrana

k
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chranné služby a obrany státu v

6.9.3 Zóny havarijního plánování
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7.

– sportovního areálu v -

cenových ukazatelích, jsem použila hodnoty z webových 

jelikož se jedná o pozemek obce. [21-24,26]

7.1

SO MJ    

SO1 - hala         

 m3 17 466 5372 93 800 000 

SO2 -         

 m2 1989 1512 3 000 000 

 m2 1083,1 1512 1 600 000 

 m2 113,5 1512 172 000 

 ks 13 6800 88 400 

SO3 -         

 m3 50 6858 342 900 

 ks 1 749 000 749 000 

 ks 1 350 000 350 000 

 m 163 760 123 900 

 ks 4 6350 25 400 

SO4 - -         

-  ks 1 620 000 620 000 

SO5 -        0 

 ks 3 767 500 2 300 000 

 m 347,5 750 260 600 

 ks 1 159 000 159 000 

SO6 -         

 m3 602,25 6858 4 100 000 

SO7 -         

 ks 12 20800 249 600 

-  ks 3 11 500 34 500 

 ks 2 13 700 27 400 

 m2 300 1512 453 600 
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 ks 4 7600 30 400 

SO8 -         

 ks 4 7600 30 400 

SO MJ    

 ks 20 1150 23 000 

SO9 -         

 ks 1 69 000 69 000 

 ks 1 17 000 17 000 

 ks 1 13 700 13 700 

 ks 1 6500 6 500 

 ks 1 44 000 44 000 

 ks 2 7700 15 400 

-  ks 1 17 500 17 500 

 ks 1 46 400 46 400 

 ks 1 14 000 14 000 

- motorka ks 1 10 000 10 000 

 ks 4 6300 25 200 

 m2 40 1512 60 480 

SO10 -         

- 2m ks 8 13 700 109 600 

- 3m ks 4 16 700 66 800 

 ks 4 7600 30 400 

 m2 130 1512 196 600 

SO11 -         

 ks 1 12 900 12 900 

 ks 1 12 700 12 700 

 ks 1 16 900 16 900 

 m2 56 1512 84 700 

-  ks 3 11 500 34 500 

 ks 2 6350 12 700 

SO12 -         

 ks 9 6350 57 150 

 ks 9 7600 68 400 

 ks 44 9 750 429 000 

SO13 -         

 ks 100 9000 900 000 

 ks 50 15000 750 000 

 m2 7986 75 599 000 

SO14 -         

 m 119,6 2417 289 100 

 m 149,9 4942 740 800 

 m 229,2 3502 802 700 

 m2 156,3 10148 1 600 000 

 115  
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 % 3   3 500 000  

 % 0,5   600 000  

 

NUS % 1,5   1 700 000  

 % 10   11 600 000  

 

       133 093 230  

 
133 100 000  

Tab. – [24]
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8.

rybníku v -

objekty, navržené plochy a stávající objekty v jeden ucelený prostor s

sportovním využitím. 

statické dopravy v

komunikací a jejich návaznost na okolí.

Variantu B jsem si vybrala z

ele jižní strany pozemku. V zimním období lépe navazuje na 

restauraci Laguna a sportovní halu, které budou v provozu.  Stání pro kola jsem navrhla 

trase 

kemp. Z hrázi 

a Pístovickému mlýnu.

V

Území je tedy v souladu s

podklad pro využití území.

s

bungee 

vzdálenosti do 20 km. 
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–

– Stávající restaurace Laguna



– stávající 

– vstup do území



– východní

- Zdevastované tenisové kurty. Budoucí plocha pro lanové centrum



–

-
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název

3-14 let

5,4x4,6x3,1

(m)
9,4x8,6

pro atrakci (m2)
71,84

výrobce Floranet 

název
nejmenší

Od 3 let

3,7x3,4x3,05

(m)
3,7x3,4

pro atrakci (m2)
12,58

výrobce Floranet 

název

-

1,4x1,4x0,71

(m)
Ø 5,4

pro atrakci (m2)
12,9

výrobce Floranet 



název

-

3x3

(m)
4x4x2,07

pro atrakci (m2)
12

výrobce Floranet 

název

-

1,04 x 1,29 x 1,65

(m)
4x4,3

Plocha 
pro atrakci (m2)

17,2

výrobce Floranet 

název Tabule na malování

-

0,6x1,48

(m)
1,6x2,5

pro atrakci (m2)
4

výrobce Floranet 



název Šplhací systém

-

1,3x4

(m)
5,5x8

pro atrakci (m2)
44

výrobce Floranet 

název
-

beruška

3-12

1,2x1,2

(m)
3x3

pro atrakci (m2)
9

výrobce Floranet 

název
-

motorka

3-12

0,79x0,59x0021

(m)
1,2x1,94

pro atrakci (m2)
2,33

výrobce Floranet 



název Lavice

1,87x0,64x1,07

Materiál

Hmotnost (kg) 79

výrobce Trantos

název avice SET

2x1,5x0,75

Materiál

Hmotnost (kg) 220

výrobce Trantos

název avice SET

0,456x0,456x0,85

Materiál
Vložka z oceli

Hmotnost (kg) 40

výrobce Trantos
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název
Stojan na kola –

oboustanný pro 12 míst

2x0,38x0,47

Materiál ocel

výrobce Ponnte 

název

(m) 2x0,63x0,76

Materiál konstrukce Ocelová litina

Materiál sedadlo Dubový rošt

výrobce Ponnte 

název Odpadkový koš

0,46x0,87x0,28

Materiál konstrukce
Ocelová s barevným 

lakem

Materiál obložení Dubov

výrobce Ponnte 

název

Materiál konstrukce Pozinkovaná ocel

Materiál 
Metalhalogenidová 

výbojka

výrobce Elsvit





podle normy 
:

Druh stavby krátkodobých 
stání

dlouhodobých 
stání

pro stavby
Celkem stání

Plážový volejbal 2 2
Tenisový kurt 2 2

2 2
Sportovní hala 14 14
minigolf 6 6

23 23
Lanové centrum 7 7
Restaurace Laguna 10 4 14
Riviéra Pístovice 6 3 9

: 79

Z - vyhrazená parkovací stání.

- . Z toho 
budou 4 stání navržena pro osoby ZTP.


