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1. Úvod 

 

1.1. Výběr tématu a cíl diplomové práce 

 

Při výběru tématu pro tuto diplomovou práci, jsem se opět rozhlédla nejprve  

ve svém nejbližším okolí, v místě mého bydliště. Jelikož jsem zde prožila celý svůj 

život, vnímám a všímám si, jak se mění okolní prostředí a samozřejmě také budovy 

v průběhu let. Ať už stavby pro bydlení individuální či hromadné nebo stavby 

občanské vybavenosti, jež jsou všechny v naší obci zastoupeny. 

 

Při tom jsem mimo jiné zjistila, že spousta z těchto objektů, jsou nedotčeny změnou 

po celou tu dobu. Tak jak si pamatuji budovy z mého dětství, takový 

 je jejich vzhled a uspořádání i nyní, pouze ovlivněn stářím. Neproběhla u nich žádná 

přestavba, rekonstrukce či modernizace ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, myslím  

si však, že především finančních. 

 

Při ohlédnutí kolik let jsem prožila v některých z těchto budov občanské 

vybavenosti, jako je například mateřská a základní škola, velkou váhu pro mne má   

a je nezapomenutelnou vzpomínkou budova Základní školy v Těrlicku a její přilehlá 

tělocvična.  

 

V tuto chvíli bylo pro mne téma na diplomovou práci jasné. Rekonstrukce  

a modernizace stávající tělocvičny. Z jakého důvodu? Těch je velmi mnoho.  

Přes momentální velikost, řešení dispozice a vybavení, až po celkový vzhled  

a dojem. Všechny tyto zmíněné oblasti již neodpovídají požadavkům a potřebám žáků, 

učitelů a uživatelů z řad veřejnosti v dnešní době.  

 

Stávající areál školy je již bohužel bez větších možností na rozšíření, nachází se 

totiž v zastavěné oblasti a v okolí se nenachází žádné volné nevyužité pozemky ani 

plochy. Až na jeden. Tento pozemek sleduji již řadu let při procházení nebo projíždění 

okolo školy. Na tomto pozemku se nenachází žádna budova, jen přístřešky  

a odstavený osobní automobil mimo provoz. Během několika posledních let se zde 

neprojevily žádné známky užívání či činnosti vedoucí ke stavbě ať už rodinného domu 

či jakékoliv jiné stavby. A tomu také odpovídá stav tohoto pozemku. Dalo by se říci 
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neudržovaná plocha s několika stromy a nepořádkem. Proto se jedním z hlavních 

prvků mého variantního řešení stalo začlenění tohoto pozemku do areálu školy a jeho 

využití pro návrh nových parkovacích míst. 

 

V rámci této práce jsem vytvořila dvě varianty řešení. První varianta uvažuje  

o značné rekonstrukci stávající budovy. Určitá část stávajícího objektu bude zbouraná, 

část objektu bude zrenovována a část bude přistavěna. Přesto však vzniknou určitá 

omezení, při snaze vyhovět všem požadavkům na stavbu tohoto typu. Ve druhé 

variantě uvažuji o celkovém zbourání objektu tělocvičny a jejího zázemí. Vznikne 

tedy celkový návrh na novostavbu tělocvičny se všemi požadovanými prostory  

a prvky. 

 

 

Obr. 1 – Pohled na příjezdovou cestu ke škole a nevyužívaný pozemek [15] 

 

 

Obr. 2 – Nevyužívaný sousední pozemek [15] 
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1.2. Získané podklady 

 

- digitální katastrální mapa obce Těrlicko, 

- územní plán obce Těrlicko, 

- vyjádření správců sítí v dané lokalitě, 

- výkresy zakreslení stávajícího stavu sítí od správců sítí technické infrastruktury, 

- výkresy stávající stavu ZŠ Tělicko – formát pdf, 

- vlastní fotodokumentace Základní školy Těrlicko a jejího okolního areálu, 

- vlastní fotodokumentace přilehlého pozemku, 

- výškopis, polohopis a ortofotomapa. 

- kronika Základní školy v Těrlicku 

- informace od zaměstnanců Základní školy v Těrlicku 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Ukázka fotodokumentace stávajícího stavu tělocvičny při zadání DP [15] 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Názvosloví 

Stavba 

- za stavby považujeme veškerá stavební díla, která vznikla pomocí stavebního nebo 

montážního technologického postupu, bez ohledu na použité materiály, výrobky, 

provedení, účel a dobu používání. Rozlišujeme dva základní druhy staveb – dočasné 

(mají úřadem předem omezenou dobu trvání), trvalé a stavby pro reklamu (sloužící 

k reklamním účelům). 

 

Budova 

- je nadzemní stavba, která zaujímá část prostoru a je navenek ohraničena obvodovými 

zdmi a střešní konstrukcí. Rozlišujeme různé druhy budov od jednoduchých  

až po rozsáhle komplexy (základní škola). 

 

Schodiště 

- jedná se o stavební konstrukci. Jeho hlavní funkce je spojení jednotlivých podlaží  

a překonání výškových rozdílu. Dělíme je dle funkce, materiálu, tvaru, umístění, 

smyslu a podle sklonu. [1] [2] [5] 

 

Výtah 

 - je dopravní prostředek. Využíváme jej k přemisťování osob a různých nákladu 

svislým či šikmým směrem. Jedná se v podstatě o plošinu, která je buď tažena  

či tlačena pomocí mechanického zařízení (lano, řetěz, hydraulika). Dnes je nejčastěji 

tvořen kabinou umístěnou ve výtahové šachtě (prostor vymezený pro umístění 

výtahového tělesa) a využito elektrického pohonu. 

 

Okenní otvory, okna 

- okenní otvory jsou stavební otvory určené k osazení oken. Okna jsou výplňové 

konstrukce používané k prosvětlení vnitřních prostorů, místností a k přímému 

kontaktu obyvatel s okolním prostředím. Jsou tvořena rámem z různých materiálů  

a skleněnou výplní. 
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Osvětlení 

- při realizaci budov a objektu se pracuje jak s přirozeným osvětlením (venkovním), 

tak s osvětlením umělým (to je zajišťováno technickými zařízeními, jako jsou svítidla, 

lampy, lustry, bodovky atd.). 

 

Klimatizace – vzduchotechnika 

 - jedná se o zařízení, které je používáno k úpravě vzduchu. Může být využívaná pro 

jednotlivé místnosti či celou budovu. Využíváme je nejen v budovách, ale také 

například v dopravních prostředcích. Klimatizace upravuje přiváděný venkovní 

vzduch pomocí filtrů na určitou teplotu a vlhkost a zajišťuje udržení těchto hodnot. 

 

Tělocvična 

 - jedná se o budovu v rámci základní (střední, vysoké) školy určenou a přizpůsobenou 

k výuce tělesné výchovy a sportů. Může být taky uvažována jako specializovaná 

učebna. Může být využívaná jak školními kolektivy při výuce, ale také veřejností  

ke kolektivním a halovým sportům. Často je díky své rozloze a prostoru využívaná 

opět ať už školou samotnou nebo veřejností jako aula, zasedací místnost nebo menší 

sál (společenská místnost). 

 

Sportovní hala 

- jedná se obvykle o větší samostatnou stavbu, která je často určena k provozování 

kolektivních a halových sportů (např. košíková, házená, florbal, nohejbal, badminton, 

sálová kopaná atd.) a slouží i k účelům kulturním a společenským. Sportovní hala 

avšak může být také specializovaná na provádění a trénink jednoho určitého sportu 

(např. vzpěračská hala). Uvažujeme-li v tomto smyslu, můžeme za víceúčelovou 

(sportovní) halu považovat každou větší tělocvičnu. 

 

Sportovní hřiště 

- plocha určena tvarem, ohraničením, rozlohou a vybavením k provozování určitého 

sportu dle jeho požadavků a pravidel. Často dle typu sportu bývá určen i požadovaný 

povrch plochy. 

 



6 

 

 

Obr. 4 – Ukázka interiéru nové sportovní haly [13] 

 

Šatna 

- je místnost určená k převlékání oděvů a přezouvání obuvi. Dále slouží  

ke krátkodobému uložení těchto věcí, během výuky, sportovní činnosti atd. Dělíme  

je nejčastěji na pánské a dámské. 

 

Hygienická zařízení 

- místnosti určené k vykonávání osobní hygieny. Řadíme zde, z hlediska sportovních 

objektů, zejména sprchy a toalety. 

 

 

 

Hlediště 

- jednoznačně vymezený prostor pro diváky ve sportovních tělocvičnách, halách nebo 

stadionech. Vybavením umožňuje divákům stání a sezení při sledování sportovních 

událostí. Hlediště zajišťuje především bezpečnost diváků během sledování.  

 

 

Aerobní sál 

- prostor vymezený pro provozování aerobních činnosti vybavením, uspořádáním  

a často je vybaven technikou pro realizaci hudebního doprovodu při těchto činnostech. 
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Posilovna 

- místnost vybavená především hlavně k posilování svalových partií těla, zvyšování 

tělesné hmoty a snižování hmotnosti pomocí mechanických strojů. Mezi tyto stroje 

patří rotoped, běhací pás, stoper, trampolína, veslařský trenažér atd. 

 

Sklad nářadí 

 - jedná se vymezený prostor pro uložení a skladování tělocvičného nářadí a je součástí 

každé tělocvičny a sportovní haly. V běžné mluvě se můžeme setkat s výrazem 

nářaďovna označující tento vyčleněný prostor. 

 

Parkoviště 

 - jedná se o plochu určenou k parkování či odstavení vozidel, která je umístěna 

samostatně mimo pozemní komunikace a jsou na ni určena jednotlivá parkovací stání. 

 

Občanská vybavenost 

- jedná se o jednu ze základních funkčních složek sídel (stejně jako bydlení, výroba, 

rekreace, doprava atd.). Za občanskou vybavenost považujeme vše,  

co potřebujeme v místě bydliště. Řadíme zde – základní školy, mateřské školy, 

ordinace praktického lékaře, obchody, pošty, úřady atd. Dělíme ji na základní  

a vyšší. Právě i dostupnost občanské vybavenosti v místě bydliště často určuje kvalitu 

bydlení.  
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2.2. Požadavky na výstavbu budov pro vzdělávání a tělovýchovu 

 

Prostorové podmínky 

Na každém pozemku, na němž se nachází zařízení pro výchovu a vzdělávání, musí 

být k dispozici plocha pro tělovýchovu a sport. Povrch zmíněné plochy musí být 

upraven podle české technické normy a jejích požadavků, které upravují kvalitu  

a bezpečnost povrchu.  

Ohled na ochranu zdraví dětí a žáků musí být brán i při volbě rostlin a dřevin, které 

budou vysázeny na pozemcích určených k výchově a vzdělávání dětí. Dřeviny nesmí 

způsobit snížení parametrů denního osvětlení pod požadovaný limit. Ať už  

ve výukových či pobytových místnostech. 

Ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami musí být pro žáky se zdravotním postižením zajištěny 

podmínky podle druhu jejich zdravotního postižení.  

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena šatnami. Jejich úprava musí 

splňovat požadavky upravené zvláštním právním předpisem. Tyto šatny musí být 

osvětlené a větratelné. Na jednoho žáka připadá podlahová plocha 0,25 m2. Dále jsou 

uvedeny požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení. Záchody a umývárny 

musí být oddělené podle pohlaví a musí být zajištěno osvětlení a větrání.  

V prostorách provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k výuce musí být 

umístěno alespoň jedno umyvadlo. Toto umyvadlo musí být zajištěno přívodem 

studené pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí 

teplota překročit 45 °C. 

V učebnách výtvarných oborů ve výukových prostorách zařízení pro výchovu  

a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být umístěn rovněž dřez  

s přívodem tekoucí pitné teplé a studené vody. [3] 

 

 

 

Prostory pro výuku tělesné výchovy  

Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro výchovu  

a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být stavebně a technicky 

přizpůsobeny tak, aby umožňovaly realizaci tělesné výchovy.  
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V těchto prostorách musí být zajištěno větrání a ovládání ventilačních otvorů musí 

být dosažitelné z podlahy.   

Podlaha musí být: při statickém i dynamickém zatížení pružná, snadno čistitelná  

a opatřena protiskluzovou úpravou povrchu.  

Topná tělesa musí být zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků a dětí. 

Okenní tabule a svítidla musí být zajištěna proti rozbití.  

Zvláštní právní předpis o technických požadavcích na stavby upravuje další 

požadavky na tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání. 

U tělocvičny musí být zřízena: umývárna, šatna a záchody s předsíní  

a umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky.  

V případě potřeby musí být zřízena i nářaďovna. Vybavení šaten: věšáky a lavice. 

U lavic se počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka.  Umývárna musí být přístupná ze 

šatny a musí umožňovat odkládání ručníků, mycích potřeb a prádla. Pro maximálně  

8 žáků musí být instalována 1 sprchová růžice. [3] 

 

Hygienická zařízení 

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání 

musí být všechna hygienická zařízení vybavena umyvadly s tekoucí pitnou teplou  

a studenou vodou. Musí být dále vybavena mýdlem v dávkovači a musí být zajištěno 

osoušení rukou. Toto musí být zajištěno buď ručníky na jedno použití, nebo umístěním 

osoušeče rukou. K dispozici musí být toaletní papír, na WC dívek musí být krytý 

nášlapný odpadkový koš a to vždy ve všech hygienických zařízeních.  

Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být snadno dezinfikovatelné, 

omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m. Jsou-li součástí hygienického zařízení 

sprchy, musí mít zajištěn přívod tekoucí pitné teplé a studené vody. 

Prostory hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto:  

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků, 

b) 1 záchod na 20 dívek, 

c) 1 pisoár na 20 chlapců, 

d) 1 záchod na 80 chlapců, 

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek. [3] 
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Mikroklimatické podmínky 

Je-li v místnosti použito přirozené větrání okny, musí být tato okna zajištěna proti 

rozbití v případě průvanu. Veškerá ovládání otvorů pro ventilaci musí být dosažitelné 

z podlahy. 

 

V prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu  

a vzdělávání, které jsou určeny k pobytu, musí být zajištěno přímé větrání. 

Pokud není možno za špatného venkovního stavu prostředí využít přirozené větrání 

z důvodu překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být 

zajištěny mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem pomocí 

vzduchotechnického zařízení. [3] 

 

Požadavky na podlahy 

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu  

a vzdělávání musí podlahy odpovídat charakteru činnosti a musí být upravené dle 

zvláštního právního předpisu o technických požadavcích na stavby. Podlahy musí být 

snadno čistitelné. Podlahové krytiny v místnostech pro výuku musí být matné a světlé. 

[3] 

 

Osvětlení 

Řešení osvětlení prostor určených pro sport musí být v souladu s požadavky 

normy. [3] 

 

 

2.3. Legislativa a normy 

Variantní řešení zadání jsou vypracovány dle platných zákonů, vyhlášek  

a nařízení: zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; vyhláška 

č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb; vyhláška 

č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 



11 

 

2.4. Požadavky a splnění práce dle zadání 

Výstupem této práce je textová a grafická část dle zadání diplomové práce. 

V grafické části jsou zpracovány výkresy stávajícího stavu, návrhů, situací  

a problémových výkresů až po konečné vizualizace objektu. Výkresy jsou vytvořeny 

na úrovni studie. Textová část je tvořena samotným textem a je doplněna o obrázky, 

grafy a tabulky spolu s přílohami této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Charakteristika řešen

 

3.1. Poloha obce Těrli

Těrlicko leží ve 

a okresu Karviná. Její z

3.2. Základní údaje o 

Založení obce Těrl

roku se považují za prv

celkem 4 333 obyvatel 

 Obec se skládá

Těrlicka a Hradiště pod

 

       

Obr. 5 – Znak obce Těrlic

 

3.3. Vývoj počtu obyv

 

Narození 

Úmrtí 

Přihlášení k TP

Odhlášení z TP

Počet obyvatel
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ř eného území a objektu 

ěrlicko 

e východní části České republiky, v kraji 

jí zeměpisné souřadnice:  

49° 44’ 54’’ severní šířky a  18° 30’ 1’

 

 o obci 

ěrlicko je připisováno roku 1229 (písemné zázn

první dochované). Aktuální počet obyvatel ke 

el (z toho 2 121 mužů a 2212 žen). [16] 

dá ze tří katastrálních území a to: Horního

ě od Babí horou. Katastrální výměra: 24,65 km².

                             

ěrlicko [9]                             Obr. 6  – Vlajka obce Tě

č yvatel v obci 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

24 45 40 30 32 43 

32 55 49 46 53 40 

P 74 172 156 140 146 195 

P 74 114 136 142 108 142 

el 4132 4180 4191 4173 4190 4246 

 

Tab. 1 – Statistika obyvatel v obci [16] 

i Moravskoslezském  

 1’’ východní délky. 

áznamy o obci z toho 

e konci roku 2012 je 

 Těrlicka, Dolního 

². [6] 

 

 Těrlicko [9] 

 2011 2012 

26 26 

32 47 

204 217 

139 168 

 4305 4333 
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Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel od roku 2005 [16] 

 

 

3.4. Poloha objektu v rámci obce 

Areál Základní školy v Těrlicku se nachází v blízkosti centra obce, nedaleko 

náměstí v části obce Horní Těrlicko. 

 

 

Obr. 7 – Poloha objektu v rámci obce Těrlicko [10] 
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3.5. Historie Základní

 První vyučován

Nová stavba školy by

rozšiřovaná a školní ro

dne 2. října byla česká

změně došlo 1. září 193

školy vyučovat škola ně

Byla to škola pětitřídní

 Velká generáln

došlo také ke spojení

Těrlicko. 

Nový název škola 

název byl Základní dev

V letech 1975 a 19

vyučování.  

Odborná učebna výpoč

a 1992. [9] 

 

3.6. Vývoj počtu žáků

Graf č

0
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324

Počet ž

14 

ní školy Těrlicko 

č ání na základní škole bylo zahájeno dne 1

byla slavnostně otevřena 17. srpna 1924. N

 rok v ní byl poprvé zahájen dne 2. září 1938

č ká škola zrušena a budova byla převzata polsk

ř 939. Po zrušení polské školy začala v budově č

 německá. K obnovení české obecné školy doš

ě ř ní.  

lní oprava školy proběhla v letech 1952 a 1

ní národní a střední školy na Osmiletou stř

la získala po otevření nové školní budovy v

evítiletá škola.  

1975 byla vybudována nová přístavba školy a 

početní techniky na základní škole byla poříz

č ků 

raf č. 2 - Vývoj počtu žáků za posledních 10 let 

324
298 290

276
256 247 253 248

Počet žáku na začátku daného roku

19. prosince 1921.   

 Následně byla dále 

38. Dále v roce 1938 

kou školou. K další 

ě české státní obecné 

ošlo 23. května 1945. 

 1953. V tomto roce 

střední školu Horní 

 v roce 1960 a tento 

 a bylo v ní zahájeno 

řízena v letech 1991  

 

 [14] 

262

ho roku
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3.7. Občanská vybavenost v okolí objektu 

V těsné blízkosti areálu školy se nachází ordinace praktického lékaře pro děti  

a dorost, praktického lékaře pro dospělé, zubního lékaře a gynekologická ambulance. 

Kousek dále následuje budova České pošty a naproti budova Obecního úřadu.  

Po obvodu náměstí se nacházejí obchody s potravinami, řeznictví  

a zahradnictví. Ze služeb zde najdeme dámské a pánské kadeřnictví, lékárnu  

a restaurační zařízení. Kulturní vyžití je zajištěno v kulturním domě a obecní 

knihovně. 

 

3.8. Dopravní dostupnost objektu 

V docházkové vzdálenosti 200 m na náměstí se nachází dvě zastávky  

pro autobusovou dopravu. Na těchto zastávkách stavějí linka č. 417 MHD ČSAD 

Havířov a meziměstské linky VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S.  

V okolí areálu Základní školy Těrlicko funguje silniční doprava osobními 

automobily a nejbližší vlakové spojení je v Havířově a Horní Suché.  

 

 

 

Obr. 8 – Poloha autobusových zastávek v obci Těrlicko [10] 

 

Zastávka Těrlicko, obecní úřad 

Zastávky Těrlicko, střed ZŠ 
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4. Rozbor stávajícího stavu objektu 

4.1. Stávající stav 

 

Jedná se o objekt, jehož nosný systém je konstrukčně řešen jako zděný 

v kombinaci s železobetonovými sloupy, vazníky a průvlaky. Stávající tělocvična má 

půdorysné rozměry 10 x 18 m. Světlá výška tělocvičny je 5,8 m, po hřeben objektu 6,2 

m a tloušťka zdi je 0,5 m. 

 

Tělocvična (10) je momentálně připojena k budově prvního stupně spojovacím 

krčkem (1) a jednopodlažním objektem zázemí tělocvičny (2,3,4,5,6,7,8,9).  

Na tělocvičnu navazuje dílna (13), schodiště (11) a sklad pro výuku pozemků (12).  

 

Obr. 9 – Orientační nákres půdorysu 1. NP stávajícího stavu objektu [17] 

 

Spojovací krček (1) je tvořen dvěma hlavními funkčními prostory. Volným 

prostorem pro čekání žáků prvního stupně (i druhého stupně) před otevřením školních 

šaten, především v zimních měsících a schodišti vedoucími do 1. PP, kde se nacházejí 

společné šatny žáků prvního stupně  a do 1. NP, které vedou do hlavního halového 
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prostoru objektu pro první 1. stupeň. Tento prostor je průchozí jsou zde dva vchody,  

ze severní části areálu (z ulice Dlouhé) i z jižní části areálu (z ulice Školní). 

 

Objekt zázemí je jednopodlažní. Spojovací krček (1) a samotná tělocvična (10) 

jsou spojeny dlouhou průchozí chodbou (2) o šířce 1800 mm. Podlaha spojovací 

chodby je kameninová. Od vstupního prostoru nalevo najdeme dámskou a pánskou 

toaletu s jedním záchodem (3). Před každou touto toaletou se nachází umývárna 

s jedním umyvadlem. Tyto hygienické prostory prošly před nějakým časem 

rekonstrukcí a jsou zde novější obklady a dlažby.  

 

Dalším prostorem následujícím za hygienickými zařízeními je dílna (4).  

Následuje jeden kabinet o rozměrech 2600 mm x 5000 mm (5). Tento kabinet slouží 

pro potřeby všech vyučujících zajišťujících výuku tělocviku. Jedná se o 4 vyučující (2 

ženy a 2 muže). Kabinet je vybaven pracovním stolem, židlí a dále nábytkem  

pro uskladnění některých sportovních pomůcek. Tento stav není příliš vyhovující. 

 

Pokračujeme-li dále spojovací chodbou, po levé straně za kabinetem následuje 

šatna (6). Tato šatna je společná a má rozměry 3000 mm x 5000 mm. Vybavením 

šatny jsou lavičky a na zdech umístněné dřevené desky s háčky na zavěšení oblečení. 

Na podlaze je položeno linoleum. Na šatny navazují společné sprchy (7). Prostor  

pro sprchování je vybaven 3 sprchovými sestavami a 3 umyvadly.  

 

Další místností nalevo za sprchami je spisovna (8) a za ní je nářaďovna (9). 

 

Nářaďovna (9) je přístupna pouze z vnitřního prostoru tělocvičny (10), nikoliv 

z prostoru spojovací chodby. Vstup je vytvořen otvorem ve zdi a její přístupnost je 

zajištěna pletivem. V nářaďovně je větrání a přirozené osvětlení zajištěno 3 dřevěnými 

okny. 

 

Samotná tělocvična (10) je vybavena lany na šplh, tyčemi na šplh, žebřinami, 

tabulí, kruhy na cvičení, polopřenosnou hrazdou a koši na basketbal. Topení v celé 

místnosti je řešeno zapuštěním do zdi a chráněno konstrukcí z pletiva. Podlaha je 

dřevěná, parketová. Rozměr tělocvičny je 8900 mm x 17580 mm. 
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Obr. 10 – Orientační nákres půdorysu 2. NP stávajícího stavu objektu [17] 

 

 

 

Objekt tělocvičny (10) je vytvořen přes dvě nadzemní podlaží. Je doplněn  

o prostory dílny na výuku pracovních činností (13). Na levé boční straně dílny je 

umístěno schodiště (11) spojující 1. NP a 2. NP, na pravé je prostor pro skladování 

nářadí a vybavení pro výuku pozemků (12). Nad těmito prostory je 2. NP. Hlavním 

problémem těchto prostor je, že jsou přístupny pouze přejitím venkovního prostoru, 

není možný průchod přes budovu tělocvičny. Toto řešení vyvolává komplikovanou 

organizaci výuky hlavně při využití učebny v zimních měsících. 

 

V celém objektu při zadání zpracování DP byla umístěna dřevěná okna a dveřní 

otvory byly vyplněny dřevěnými dveřmi. Během vypracování této diplomové práce 

došlo k zateplení všech budov Základní školy a výměně oken a dveří z dřevěných 

na okna plastová. K zateplení a výměně muselo dojít i na objektu tělocvičny, i když je 

plánována její rekonstrukce, z důvodu využití evropských dotací. 
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5. Návrh řešení 

 

5.1.  Obecný popis varianty A a B 

 

 Varianta A – u této varianty je celý půdorys objektu rozdělen na část zázemí 

tělocvičny a samotnou tělocvičnu. Celý objekt bude dvoupodlažní. Uvažuje  

se o zachování menší části stávajících konstrukcí. Větší část těchto stávajících 

konstrukcí naopak bude zbourána, aby mohlo dojít k rozšíření objektu. Vzniknou také 

i úplně nové konstrukce. V části zázemí tělocvičny dojde k probourání stávajících 

příček a tato část bude nově rozdělena na jednotlivé části a bude sloužit pro 

hygienické zázemí pro ženy a muže. Ve zbývajícím prostoru vznikne nářadovna, která 

bude dostupná z nového prostoru tělocvičny. Tělocvična bude rozšířena na západ  

od stávajícího půdorysu a zabere tak část nádvoří areálu školy. K její realizaci bude 

potřeba zbourání západní zdi stávající tělocvičny, probourání zdi mezi tělocvičnou  

a dílnami a následné doplnění nové připojené obvodové konstrukce. Ke stávající 

spojovací chodbě bude směrem na jih přistavěna část, kde vzniknout prostory  

pro kabinety, schodiště, výtah, úklidovou komoru, sklad pro výuku pozemku  

a posilovnu. Z části stávající tělocvičny vznikne menší aerobní sál. V nově vzniklém 

druhém podlaží budou umístěny výukové místnosti pro odborné předměty výtvarné 

výchovy a předmětu dílny, technická místnost, spojovací chodba s prostorem  

pro fanoušky a návštěvníky. U této varianty je možnost v případě většího zájmu 

z vyšších míst školy zaměnit posilovnu v 1. NP za menší aerobní sál. Touto změnou 

by mohl být na místě aerobního sálu umístěn squashový kurt, který by byl přes dvě 

nadzemní podlaží. Multimediální učebna by v této variantě byla zrušena. Ve druhém 

nadzemním podlaží by zůstaly jen dvě výukové místnosti. 

 

 Varianta B – v tomto variantním návrhu je opět objekt rozdělen na dvě hlavní 

části. Část zázemí tělocvičny a část samotné tělocvičny. Objekt je po celé ploše svého 

půdorysu dvoupodlažní. Hlavním rozdílem od varianty A je, že dojde k úplné demolici 

stávajícího objektu. Po demoličních pracích a vyklizení staveniště bude postaven nový 

objekt tělocvičny.  Tato varianta je dle mého názoru lepší volba, hlavně ze statického 

hlediska a možnosti vzájemného spolupůsobení nových a starých konstrukcí.  

Tato varianta je dále detailněji popsána v další části práce. 
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5.2. Varianta B – průvodní zpráva 

 

Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby:   Tělocvična při Základní škole v Těrlicku 

Místo stavby:    Adresa:  Horní Těrlicko 419, Těrlicko, 73542 

    Katastrální území: Horní Těrlicko [766577] 

Parcelní čísla:   1243, 1253, 1255 

Obec:     Těrlicko [599158] 

Typ parcel:    Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Popis jednotlivých parcel: Parcelní číslo:  1243 

    Číslo LV:  10001 

    Výměra [m2]:  5863 

    Způsob využití: jiná plocha 

    Druh pozemku: ostatní plocha 

    Vlastnické právo: OBEC TĚRLICKO 

    Parcelní číslo:  1253 

    Číslo LV:  10001 

    Výměra [m2]:  182 

    Druh pozemku: orná půda 

    Vlastnické právo:  OBEC TĚRLICKO 

    Parcelní číslo:  1255 

    Číslo LV:  767 

    Výměra [m2]:  836 

    Druh pozemku: zahrada 

    Vlastnické právo:  KOLEK DUŠAN ING.  

                                  KOLEK JOSEF  

       KOLEK RADIM ING. 

 

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je budova tělocvičny. 
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Údaje o žadateli 

Název:    Obecní úřad Těrlicko 

Adresa:   Májová 474/16, Horní Těrlicko, Těrlicko 735 42 

IČO:    00297666 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:   Bc. Martina Helisová 

Adresa zpracovatele:  Dlouhá 407, Horní Těrlicko, Těrlicko 735 42 

Kontakty:    m.helisova@seznam,cz; +420 732 520 748 

 

Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné 

 Řešený stavební pozemek a na něm umístěný objekt se nachází v zastavěném 

území obce, v blízkosti obecního náměstí – centra města. Jeho celková rozloha  

je 6881 m2 (jednotlivé části mají rozlohu 5863 m2, 182 m2 a 836 m2). 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Území je částečně zastavěno jednotlivými budovami základní školy a stávající 

budovou tělocvičny. V okolí budov se v areálu nacházejí plochy zeleně a zpevněné 

plochy pro pěší a příjezdové komunikace. Celý areál včetně všech budov  

je využíván ke vzdělávání a k tomu příslušným aktivitám (sport, stravování atd.). 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

 Území se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Nejedná  

se o území vyžadující speciální ochranu ani zvláště chráněné území. Území neleží 

v záplavovém území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Odtokové poměry v území jsou dobré. Při výstavbě dojde k záboru jen malého 

množství plochy z okolních vsakovacích zatravněných ploch. Dešťové vody budou 

odváděny z nových zpevněných ploch a objektů do stávající kanalizace. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 Územně plánovací dokumentace pro obec Těrlicko, která je zpracována dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je: Územní plán 

obce Těrlicko. Tento územní plán byl vydán, po vypracování v letech 2003 - 2008 

zastupitelstvem obce Těrlicko formou opatření obecné povahy dne 4. 8. 2008. 

Účinnosti tento územní plán nabyl dne 26. 8. 2008. Území řešené tímto územním 

plánem o celkové rozloze 2465 ha je tvořeno 3 katastrálními územími: Dolní 

Těrlicko, Horní Těrlicko a Hradiště pod Babí horou. Navrhované řešení je 

v souladu s touto územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů budou v případě realizace splněny. 

 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Realizace větší a rozsáhlejší budovy tělocvičny a s tím vzniklý nárůst počtu 

návštěvníků, především z řad veřejnosti, vyvolá potřebu nových parkovacích míst 

v blízkosti objektu. Z tohoto důvodu je ke stávajícímu areálu školy připojen 

přilehlý nevyužívaný pozemek, za předpokladu odkoupení tohoto pozemku obcí 

od jeho majitelů pro obecní účely. 

 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Sousední pozemky a stavby dotčené umístěním stavby: 1257, 1256/1, 1256/2, 

1254, 1252, 1251, 1250, 1244, 1245, 1246 a 1356.  
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Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Po demolici stávající stavby bude postavena stavba nová. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude opět sloužit ke stejnému účelu užívání jako doposud stávající 

objekt. Bude využíván základní školou ke vzdělávání a výuce tělovýchovy, 

v odpoledních hodinách bude využíván veřejností ke sportovním účelům  

a zájmovým aktivitám. Dále zde bude možnost, po dohodě s vedením školy, 

pořádání kulturních a společenských akcí. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Novostavba tělocvičny bude stavba trvalá. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Nejedná se o kulturní památku, není tedy potřeba zvláštní ochrana stavby. 

 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

 Pří návrhu byly dodrženy technické požadavky na stavby a obecné technické 

požadavky tak, aby bylo zajištěno bezbariérové užívání stavby. Stavba je navržena 

v souladu se souvisejícími vyhláškami. 

 

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

právních předpisů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů a jiné požadavky dle právních předpisů 

byly splněny. 

 

g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků) 

 Zastavěná plocha budovou tělocvičny a jejího zázemí bude 1173,38 m2.  

Obestavěný prostor je přibližně 8213,66 m3. 
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h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 Produkovaný odpad stavby lze rozdělit na dvě části, na část odpadů 

vznikajících při realizaci výstavby (stavební odpad) a část odpadů vznikajících 

samotným provozem stavby (komunální odpad). 

 V objektu tělocvičny bude vznikat běžný komunální odpad. Jeho odstranění se 

bude provádět standardním způsobem. Z celého objektu bude odstraňován školní 

úklidovou službou. Ta jej bude třídit a shromažďovat ve školních nádobách  

na komunální a tříděný odpad. Následně budou tyto nádoby vyváženy jednou 

týdně firmou zajišťující svoz odpadů v celé obci. Nepředpokládá se vznik 

jakýchkoli nebezpečných odpadů, není tedy potřeba řešení na speciální nakládání 

s těmito odpady. 

 Splaškové vody budou svedeny pomocí vnitřní kanalizace objektu  

do veřejného kanalizačního systému.  

 Dešťové vody budou z plochy střechy sváděny do veřejného kanalizačního 

systému.  

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Začátek výstavby je vázán na vydání stavebního povolení, které vydá příslušný 

stavební úřad. Předpokládaná doba výstavby a následné realizace je 6 měsíců  

i více. Ta by měla probíhat nepřetržitým provozem, avšak podle okolnosti 

výstavby se může změnit (počasí, finanční problémy atd.). Začátek výstavby je 

uvažován od měsíce března, aby podstatnou část výstavby pokryly prázdniny žáku 

a zamezilo se co nejméně omezení provozu. Náhradním řešením pro průběh výuky 

tělovýchovy v omezeném provozu je využití sportovního hřiště v obecním parku 

pod kulturním domem. Za velmi nepříznivého počasí bude výuka zajištěna 

náhradním programem plavání pro 1. stupeň a pro 2. stupeň budou zajištěny lekce 

squashe, aerobiku a či posilování v Havířově. MHD Havířov bude zajištěn velmi 

příznivý spoj Těrlicko, obecní úřad – Havířov, podlesí, aut. nádraží. Etapizace 

výstavby a její členění bude určeno podrobným technickým a technologickým 

projektem ve vyšší projektové dokumentaci. 

 

j) Orientační náklady stavby 

 Náklady na stavbu jsou podrobněji řešeny v  kapitole 6 - Propočet varianty B. 
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5.3. Varianta B – souhrnná technická zpráva 

 

Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Uvažovaný stavební pozemek je majetkem obce Těrlicko a je již zastavěn 

budovou tělocvičny.  

 Pozemek je rovinný, v jihovýchodní části je mírně svažitý. Vzhledem  

k  stávajícímu stavu tělocvičny dojde v návrhu k demolici stávajících konstrukcí  

a vytvoření nových konstrukcí na stejném stavebním pozemku. Přístup na 

stavební pozemek bude během výstavby zajištěn pomocí stávající příjezdové cesty 

do areálu ZŠ Těrlicko z ulice Dlouhé. Po ukončení výstavby dojde k odstranění 

této příjezdové komunikace a jejímu novému vytvoření. 

 

b) Výčet a závěry provedených technických průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl v této části projektové 

dokumentace realizován. Taktéž ani stavebně historický průzkum, jelikož se 

nejedná o historickou budovu. Proveden byl pouze vizuální průzkum s pořízením 

fotodokumentace a doplňující zaměření objektu. Hlavním podkladem  

pro zpracování byla projektová dokumentace, kterou poskytnul Obecní úřad 

Těrlicko. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena pro jednotlivé sítě:  

Elektronické komunikace – 2 m na obě strany vedení. 

Podzemní elektrizační vedení do 110 kV - 1 m na obě strany vedení.  

STL, NTL vedení plynovodů a přípojek - 1 m na obě strany vedení. 

Vodovodní řád a kanalizační stoka – 1,5m do průměru 500 mm včetně 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území 

 Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. V jeho 

blízkém okolí se nenachází velké vodní zdroje ani vodní toky.  
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Realizace novostavby ani její následný provoz nebude negativně ovlivňovat 

okolní prostředí a pozemky. Není tedy potřeba řešení zvláštní ochrany okolí. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před začátkem realizace nové stavby tělocvičny bude potřeba bouracích prací 

při odstranění stávajících konstrukcí tělocvičny. Tyto práce musí být provedeny 

podle předepsaných předpisů a nařízení pod dohledem osoby k této činnosti 

oprávněné. Po provedení demolice bude požadováno vyklizení suti a vyčištění 

staveniště tak, aby bylo připraveno k výstavbě objektu. Okolní plochy objektu 

budou po ukončení výstavby upraveny po narušení výstavbou. Oplocení 

nevyužívaného pozemku, na němž vznikne nové parkoviště, bude odstraněno. 

 

g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 K uvedenému záměru není potřeba záboru zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určených k funkci lesa.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu) 

 Dopravní infrastruktura: místní komunikace pro silniční a pěší dopravu jsou 

vedeny podél severní a jižní části areálu. Jedná se o ulici Dlouhou a Školní. Při 

realizaci demolice, výstavby a úprav okolního území dojde ke změnám stávajícího 

stavu příjezdových cest a tras pro pěší. Dostupnost a napojení však zůstane 

zachována v plném rozsahu.  

Technická infrastruktura: inženýrské sítě jsou vedeny severně a jižně od areálu 

v místních komunikacích (ulice Dlouhá a Školní). 

Podmínky pro napojení budou stanoveny jednotlivými vlastníky a správci sítí. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby  

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby v okolí. 
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Celkový popis stavby 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem užívání stavby bude výuka odborných předmětů, tělovýchovy  

a sportovní využití veřejností. Objekt je situován jako samostatná nová přístavba 

ke stávajícímu spojovacímu krčku. Plocha tělocvičny je navržena tak, aby pokryla 

většinu požadavků na hrací plochy co nejvíce sportů, jako jsou badminton, 

basketbal, florbal, házena, volejbal atd. Kapacity šaten, sprch a záchodů jsou 

navrženy tak, aby škola mohla pořádat základní meziškolní turnaje. 

Nepředpokládá se však pořádání akci na vrcholové úrovni.  

 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Budova je z hlediska situování umístěna tak, aby vhodně doplnila celý školní 

komplex. Výšková hladina kopíruje okolní zástavbu. Celkové řešení dispozice je 

souměrné a jednoduché. Půdorys nové přístavby je obdélníkového tvaru  

a na pozemku je situován rovnoběžně se zbývajícím budovami. Varianta se snaží 

zachovat celkovou návaznost budov v areálu. Umístění objektu nijak nenarušuje 

uliční čáru a celkově nevyvolává žádné změny v celkovém vzhledu zastavěného 

území. 

 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Hlavní myšlenka vzhledu je tvar kvádru, aby byl zachován ráz celého 

komplexu školních budov. Celý objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní. Okenní  

a dveřní otvory jsou navrženy bílé plastové, jako je tomu již ve stávajících 

zrekonstruovaných ostatních budovách školy. Ve fázi návrhu bude fasáda 

přizpůsobena taktéž stávajícím budovám a to na oranžovou a okrovou barvu.  

Při konečné realizaci může dojít ke změnám dle požadavku investora. Celý objekt 

nové přístavby bude zateplen. Sokl spodní části projde také zateplení a bude 

chráněn keramickým obkladem.  

 

c) Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Část tělocvičny – rozměry navržené tělocvičny tvaru obdélníku jsou 20 m x 34 

m. Světlá výška tělocvičny od úrovně podlahy je 7,0 m. Okna tělocvičny jsou 

plastová a umístěna na severní, východní a jižní stěně. Na hrací ploše budou 
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nakresleny čáry pro vybrané sporty, dle uvážení vyučujících tělesné výchovy. 

Budou zde umístěny koše na badminton. Další náčiní, nářadí a vybavení  

pro ostatní sporty budou uloženy v nářaďovně, aby nezabíraly hrací plochu. Vstup 

do tělocvičny bude zajištěn jedněmi dveřmi dvoukřídlými (šíře 1800 mm)  

a jednokřídlými (šíře 800 m) přímo ze spojovací chodby a jedním vchodem přímo 

z venkovního prostoru (šíře 1800 mm). Všechny tyto dveře mohou být použity 

jako únikové. 

 

 Část zázemí 1. NP – rozměry jednotlivých místností se od sebe liší.  

V návrhu jsou dva kabinety pro vyučující o rozměrech 3500 mm x 3500 mm,  

sklad pro výuku pozemků, technická místnost (2900 mm x 3500 mm), úklidová 

místnost (3250 mm x 2900 mm), bezbariérové WC dámské a pánské  

(2150 mm x 1800 mm), šatny (9200 mm x 2400 mm), sprchy a záchody. Světlá 

výška ve všech místnostech odpovídá jednomu podlaží tedy 3250 mm. Místnosti 

šaten budou vybaveny lavicemi, jejichž hloubka sedáku je 400 mm a zdvojenými 

skřínkami o rozměrech 300 mm x 500 mm. Na dámských toaletách jsou umístěny  

4 záchodové prostory o rozměrech 900 mm x 1100 mm. Na pánských toaletách je 

umístěn jeden záchod o rozměrech 900 mm x 1100 mm a čtyři pisoáry.  

V dámských i pánských umývárnách jsou umístěny dvě umyvadla, jedno na každé 

straně. Ve spojovací chodbě v 1. NP jsou umístěny menší stoly s židlemi pro 

uživatele z řad veřejnosti při odpoledním využíváním objektu. Ve druhém podlaží 

je navržen prostor pro umístění sedadel pro diváky. 

 

 Část zázemí 2. NP – zde jsou navrženy prostory pro výuku odborných 

předmětu, jako jsou například výtvarná výchova a pracovní činnosti.  

Najdeme zde tedy 2 výukové místnosti o rozměrech 9200 x 7800 mm  

a 9200 x 7700 mm. Dále je na tomto podlaží menší aerobní sál, pro případ, že bude 

pro vyučovanou hodinu potřeba celé haly tělocvičny a bezbariérové WC dámské  

a pánské (2150 mm x 1800 mm). Další místností je posilovna s rozmístěnými 

posilovacími stroji a její rozměry jsou 5000 mm x 5050 mm. Všechny tyto 

prostory jsou navzájem propojeny spojovací chodbou.  
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d) Bezbariérové užívání stavby 

 Návrh bezbariérového řešení u této stavby je vytvořen na základě vyhlášky  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb.  

 

 Nově vybudovaná příjezdová komunikace bude přirozeně navazovat  

na stávající komunikaci ulice Dlouhé. Na všech komunikacích i komunikacích  

pro pěší musí být zajištěn maximální výškové rozdíl 20 mm.  

 

 Vyhrazená parkovací stání pro osoby ZTP jsou navržena jako kolmá stání. 

Jejich o rozměrech 3500 mm x 5000 mm. Tato parkovací stání budou specificky 

označena jak vodorovným dopravním značením, tak svislým. 

 

 Celá budova je navržena v jedné výšce podlahy, nikde nedochází k žádným 

výškovým změnám a celý objekt je bezprahový.  

 

 Většina dveří v objektu je navržena v šířce 800 mm a více. U dámských  

a pánských toalet je šířka dveří 700mm.  

 

 Dále je zde umístěn výtah pro překonávání jednotlivých podlaží. Výtahové 

dveře jsou řešeny jako dveře posuvné o šířce 900 mm. 

 

 V půdoryse každého podlaží jsou dispozičně začleněny dvě místnosti pro 

samostatné bezbariérové WC o rozměrech 1800 mm x 2150 mm. Šířka dveří je 

navržena 900 mm. Místnosti budou vybaveny dle požadavků normy. Po obou 

stranách záchodové mísy budou umístěny madla. Tyto madla jsou od sebe 

vzdáleny 600 mm. Umístěny jsou 800 mm nad podlahou. Madlo ze strany přístupu 

bude sklopné a druhé madlo bude pevně upevněno. Dveře jsou opatřeny madly 

z vnitřní strany těchto dveří. 

  

 V místnosti pro sprchování je navržen prostor pro bezbariérově upravenou 

sprchu. 
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Obr. 11 – Příklad vybavení bezbariérového WC [7] 

 

 

 

 

  

Obr. 12 – Příklad přizpůsobeného sprchového koutu [7] 
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e) Bezpečnost při užívání staveb 

 Při dodržení navržených materiálů, vybavení a stavebních postupů by objekt 

měl odpovídat požadavkům na bezpečné užívání. U všech, u kterých to bude 

možné, bude prvně provedena zkušební testovací kontrola. V případě užívání 

objektu žáky či dětmi bude vždy přítomna dospělá pověřená osoba.  

 

f) Základní technický popis staveb 

 Hlavní nosná obvodová konstrukce a vnitřní nosná konstrukce rozděluje objekt 

na dvě hlavní části, na část tělocvičny a část zázemí. Jedná se o vyzdívanou 

konstrukci z cihelných bloků šíře 450 mm v kombinaci s železobetonovými sloupy 

čtvercového tvaru o rozměrech 450 mm x 450 mm. Vnitřní příčky jsou zděné šířky 

150 mm. Plochá dřevěná střecha se sklonem 3° je uložena na dřevěných 

příhradových vaznících. Tloušťka stropů nad části zázemí tělocvičny je 250 mm. 

Světlá výška místností je 3250 mm. Jednotlivá podlaží mají tedy výšku 3500 mm. 

Okenní a dveřní otvory budou řešeny plastovými okny a dveřmi v bílé barvě. 

 

g) Technická a technologická zařízení 

 Součástí navrženého řešení je umístění výtahu, který bude sloužit jako 

dopravní prostředek pro přepravu osob a osob ZTP z 1. NP do 2. NP a opačně.  

Ve výjimečných případech může tento výtah sloužit k přepravě drobných 

předmětů. Navržen je trakční (tažný) výtah, který ke svému provozu využívá 

elektrické energie. Výtah bude poháněn elektrickým pohonem. Výtahová kabina 

bude umístěna ve výtahové šachtě. Dveře výtahu budou posuvné. Z důvodu 

bezpečnosti, budou dveře šachty automaticky zajištěny proti otevření v případě,  

že kabina výtahu nestojí v dané stanici. V případě výpadku proudu výtah 

automaticky sjede do nejbližší nebo vybrané stanice, tedy stanice v 1.NP.   

Ve výtahové kabině bude umístěn ovládací panel. 

 

h) Požárně bezpečnostní řešení 

 Při realizaci stavby budou použity všechny materiály a výrobky, které 

odpovídají nařízením pro požární bezpečnost staveb. Všechny použité materiály, 

především materiály zasahující do prostoru únikových pruhů musí být nehořlavé  
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a musí k nim být doložen certifikát zajišťující dostatečnou požární odolnost.  

V objektu budou rozmístěny bezpečnostní prvky (např. hasicí přístroje). Podrobné 

řešení požární bezpečnosti bude důkladně provedeno při zpracování vyšší 

projektové dokumentace. 

 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

 Téma bude dále řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

protipovodňová opatření apod.) 

 Větrání v celém objektu bude zajišťováno přirozeným větráním okny případně 

za pomocí vzduchotechniky. Přirození osvětlení bude zajišťováno platovými okny.  

V každé místnosti bude dále umístěno i umělé osvětlení. Zásobování vodou bude 

zajištěno vnitřním vodovodem objektu a vytápění bude zajištěno topnými tělesy 

umístěnými v jednotlivých prostorách. V objektu se nepředpokládá výskyt zařízení 

vyvolávající silnější vibrace nebo hluk. 

 

k) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření apod.) 

 Fasáda objektu bude proti stékání dešťové vody z plochy střechy chráněna 

střešními okapovými žlaby. Dešťová voda bude odváděna do kanalizace. Další 

negativní účinky na stavbu z vnějšího okolí nejsou prokázány, není tedy potřeba 

řešení speciální ochrany. Vzhledem k nízkému radonovému indexu v území, není 

potřeba zvláštní ochrany proti pronikání radonu ani protipovodňová opatření. 

Řešené území se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a není tedy potřeba 

zvláštního opatření. V okolí objektu se nenachází žádné zdroje nadměrného hluku, 

zvláštní protihluková ochrana tedy nebude řešena.  
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Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 V současné době je celý komplex 8 budov základní školy napojen na tyto 

inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, plynovod, elektřina, sdělovací kabely. 

Stávající objekt tělocvičny je na veškeré energie napojen z hlavní budovy základní 

školy. V této budově je umístěna kotelna. Kotelna zajišťuje centrální vytápění 

plynem všech budov základní školy. Jelikož je záměr výstavby nové tělocvičny již 

dlouhodobě plánován a připravován, jsou k tomuto účelu již připraveny  

a přizpůsobeny rozvody plynu a elektřiny. V případě realizace výstavby nové 

tělocvičny dojde tedy k napojení na rozvody z hlavní budovy školy. 

K navrhovanému objektu bude provedeno napojení kanalizační přípojky.  

Tato přípojka bude vedena pod zpevněnými plochami. Střet budovy s vedením 

optického kabelu, je navržen vyřešit pomocí částečného odstranění vedení 

k hranici nového objektu a jeho opětovného napojení. 

 

   

              Obr. 13 – Kotelna [15]                     Obr. 14 – Připravené rozvody [15]  

 

b) Připojovací rozměry a délky 

Zásobování vodou bude zajištěno přes hlavní budovu školy, která je napojena  

na stávající vodovodní přípojku DN 80 vedoucí z ulice Školní.  

Kanalizační přípojka byla dle výpočtu navržena DN 225 mm a její délka bude cca 

21 m. Půjde o gravitační kanalizaci, bude tedy ve spádu od objektu  

ke kanalizačnímu řádu. Na ten se napojí v místě nádvoří školy a jedná  

se o kanalizační řád DN 300 BE. 
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Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Příjezdová cesta, která nyní napojuje pozemek na ulici Dlouhou, bude  

po dokončení výstavby odstraněna a nová příjezdová komunikace v šířce 7 m bude 

umístěna mezi nově vzniklá parkovací stání. Bude spojovat ulici Dlouhou  

a zpevněné plochy nádvoří školy jako doposud, jen se změní její poloha. Na konci 

příjezdové cesty a výjezdu na ulici Dlouhou bude umístěna značka „Dej přednost 

v jízdě“. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu bude po dokončení 

příjezdové komunikace zajišťovat přístup jako doposud.  

  

c) Doprava v klidu 

 Hlavními uživateli nově vzniklých parkovacích míst budou především dospělí 

z řad veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách. Během dopoledne se využití 

předpokládá jen zaměstnanci školy, případně výjimečnými návštěvami vedení. 

Nikoli samotnými nezletilými žáky školy. Při návrhu tedy nebylo uvažováno  

nad počtem žáků, ale nad počty hráčů jednotlivých sportů, které budou veřejností 

v objektu tělocvičny provozovány. Např. při volejbale je přítomno 4 nebo 12 hráčů 

na hřišti, při badmintonu 2 nebo 4 hráči, při florbalu 12 hráčů, při házené 14 hráčů, 

při futsale 10 hráčů a při basketbalu 10 hráčů. V případě různých hodin aerobiku  

a zumby či jiných, se přesný počet nedá předem určit. Navrženo bylo tedy 

s ohledem na tyto počty a velikost plochy k dispozici pro parkovací stání 20 

parkovacích míst a 2 místa vyhrazená. Dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb.,  

o požadavcích na bezbariérové užívání staveb přísluší na 20 parkovacích míst  

1 vyhrazené parkovací stání, takže při navrhovaném počtu 2 jsou podmínky normy 

splněny. 

 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení výstavby objektu, parkovacích míst a příjezdové komunikace bude 

staveniště důkladně vyklizeno. Okolí objektu projde terénními úpravami a zasazen 

nový travní porost. Na vybraných místech budou osazeny keře a okrasné rostliny,  

aby bylo zajištěno příjemné okolí objektu.  
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Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vzhledem k dosavadnímu využití stávající stavby a budoucímu totožnému využití 

stavby na řešeném území, není předpokládáno, že by stavba vyvolávala nežádoucí 

vlivy. Taktéž během samotného provozu stavby nebude docházet k žádným 

negativním vlivům na okolní pozemky, obyvatele a prostředí. Není tedy nutné, aby 

stavba prošla celkovým posouzením vlivu na životní prostředí.  Není potřeba řešení 

návrhu zvláštní ochrany životního prostředí. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby  

na životní prostředí. 

 

Ochrana obyvatelstva 

Téma bude dále řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

 

Zásady organizace výstavby 

 Téma bude dále řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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5.4. Swot analýza varianty B 

 

Silné stránky:  - zvětšení hrací a cvičící plochy 

    - možnost využití stávajícího a přilehlého pozemku 

    - vznik nových parkovacích ploch 

    - modernizace budovy a vybavení 

    - splnění normových a vyhláškových požadavků 

    - dobrá dopravní dostupnost  

    - poloha v centru obce 

 

Slabé stránky:  - omezení provozu školy během rekonstrukce nebo 

    výstavby tělocvičny 

    - částečné zmenšení okolních ploch školy a tělocvičny 

  

Příležitosti:   - rozšíření stávající kapacity objektu 

    - zvýšení ekonomické návratnosti z provozu objektu 

    - příležitosti k pořádání turnajů mezi školami = zlepšení 

    meziškolních vztahů a popularity obce 

 

Hrozby:   - nevyužití objektu veřejností 

    - překročení rozpočtu na rekonstrukci nebo novostavby  

    - nepřízeň počasí při výstavbě či provozu  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ekonomické zhodnoc
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ocení varianty B 

 



 

 

Celkové náklady na vý
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výstavbu jsou předpokládány ve výši 137 689 4

 

444,35 Kč s DPH. 
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7. Závěr 

 Téma diplomové práce bylo zpracováno, na základě požadavku studie řešení 

nové tělocvičny ze strany Obce Těrlicko. Ta byla také následně poskytovatelem 

stávající dokumentace. Mým úkolem bylo vytvořit plně funkční a dispozičně vhodné 

řešení problému variantními návrhy. 

  

 Během zpracování diplomové práce jsem narazila na spoustu nových poznatků 

ohledně výstavby a požadavků na vybavení staveb pro vzdělávání a tělovýchovu,  

které doufám v budoucnu využiji pro další praxi. Jelikož jsem sama byla uživatelem 

objektu a jeho provoz jsem si v minulých letech mohla vyzkoušet, věděla jsem jaké 

problémy a praktické nedostatky je potřeba vyřešit.  

 

 Za jeden z hlavních úkolů při návrhu variantních řešení jsem si stanovila 

propojení objektu tělocvičny a navazujících prostoru pro vzdělávání se stávajícím 

objektem. K tomuto účelu došlo k zachování a využití spojovacího krčku. Mimo jiné 

bylo potřeba rozšířit sportovní plochu samotné tělocvičny, která nevyhovovala pro 

řadu sportů. Tohoto záměru bylo v obou variantách dosaženo. V návaznosti na tuto 

změnu došlo také k navýšení kapacit šaten, sprch a záchodů. Tyto doposud společné 

prostory byly rozděleny na dámské a pánské.  

 

 Pro variantu B novostavby k detailnějšímu zpracování jsem se rozhodla 

z důvodu obav, zda by při provedení přístavby a rekonstrukce stávající stavby nedošlo 

k vzájemnému působení a případnému porušení konstrukce. Toto by v budoucnu 

mohlo vyvolat nepříjemné problémy v plynulosti provozu, uzavření tělocvičny nebo 

další investici na rekonstrukci prasklin atd. 

  

 Varianta novostavby je sice ekonomicky nákladnější především o bourací 

práce, zato však s menším rizikem nutnosti oprav a zásahu do konstrukce  

v budoucnosti. Při této variantě by měl mít objekt mnohem delší životnost a bylo 

možno zajistit většinu požadavků na stavby a bezbariérové užívání, než jak tomu bylo 

u varianty rekonstrukce a přístavby. 

 

 Velký důraz byl v obou variantách kladen na celkové bezbariérové řešení 

objektu a dostupnost všech vzniklých prostor všem uživatelům. 
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 Budoucí provoz bude schopen díky navrženým větším kapacitám zajistit 

průběh více zájmových aktivit a sportů najednou. V nedávné době docházelo k tomu, 

že například některé sportovní oddíly neměly kde provozovat trénink z důvodu plného 

obsazení tělocvičny. V současné době se v okolí nenachází objekt s podobným 

využitím, který by mohli využívat a byli tedy nuceni dojíždět do okolních měst či obcí. 

Nový provoz by pokryl více činností a k těmto problémům by již nemuselo docházet. 

  

 V případě, že bude škola tyto prostory pronajímat pro účely kulturních  

a společenských akcí může získat mnohem více finančních prostředku než doposud. 

Díky těmto výdělkům bude možno zajišťovat odpovídající správu a údržbu objektu.   

 

 Mimo jiné bylo mou snahou vyhovět návrhem jak požadavkům investora  

a budoucích uživatelů. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU 

 

Foto č.1 – Spojovací krček – pohled na plochu určenou k čekání žáků 

 

Foto č.2 – Spojovací krček – pohled na vstup do šaten a hlavní budovy 



 

 

Foto č.3 – Spojovací krček – pohled na vstup do objektu stávající tělocvičny 

 

Foto č.4 – Záchody a umývárny – vstup 



 

Foto č. 5, č. 6 – Záchody a umývárny  

 

Foto č. 7 – Dílna 



 

 

Foto č. 8 – Společná šatna 

 

Foto č. 9 – Společné sprchy 



 

Foto č. 9 – Spisovna 

 

 

Foto č. 10 – Vstupní dveře do tělocvičny, spojovací chodba 



 

 

Foto č. 11 – Nářaďovna 

 

Foto č. 10 – Tělocvična 

 



 

Foto č. 11 – Pohled na nádvoří školy 

 

 

Foto č. 12 – Spojovací krček 



 

Foto č. 13 – Stávající tělocvična 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Výpočet parkovacích stání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ 

 

Dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

Pro účely výpočtu parkovacích stání použijeme vzorec: 

       N = O0 ·  ka + P0 ·  ka ·  kp 

Volba jednotlivých součinitelů: 

Oo  - základní počet odstavných stání, v našem případě tento počet není stanoven = 0. 

 

Po – základní počet parkovacích stání – počet stání pro tělocvičny, haly 

Tento počet je určován podle účelové jednotky, což jsou pro náš výpočet návštěvníci. 

Na 2 účelové jednotky (tj. na 2 návštěvníky připadá 1 parkovací stání).  

Uvažujeme – li variantu odpoledních hodinách, kdy si návštěvníci přijdou zahrát volejbal  
(tj. 6 x 6  hráčů, 5 náhradníků), v aerobním sále bude probíhat hodina zumby (tj. lektorka + 20 
návštěvníků) a posilovnu obsadí 6 návštěvníků. To je celkem 44 návštěvníku. Dle výpočtu je 
potřebný počet stání 22. 

 

Součinitel vlivu automobilizace ka  - pro náš výpočet uvažujeme součinitel 1,0 pro stupeň 
automobilizace 400/1000 (1:2,5) 
   

Součinitel redukce počtu stání kp  - pro náš výpočet uvažujeme součinitel 1,0 pro skupinu 1 
obce do 5000 obyvatel a skupinu A 

Dosadíme- li do vzorce:  

N = O0 ·  ka + P0 ·  ka ·  kp = O · 1,0 + 22 · 1,0 · 1,0 = 22 

 

Potřebný počet parkovacích stání je tedy 22. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Rozpis využití školních prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis využití školních prostor veřejností 

 

 

Zdroj: Zástupce ředitele ZŠ Těrlicko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

Výpočty vodovodní a kanalizační přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝP

Pro výpočet vodovodní př

Návrh přípojky je DN 50 mm 
z ulice Školní. Požadované

přípojky do 

ÝPOČET VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

přípojky byly použity výpočtové tabulky na ww

 a lze se tedy napojit na stávající vodovodní př
né rozměry přípojky nepřevyšují rozměry stáva

ř o hlavní budovy, ze které bude objekt napojen

ww.tzb-info.cz. 

 

 

přípojku DN 80 mm  
vající vodovodní 
n. 



VÝPOČET KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Pro výpočet kanalizační přípojky byly použity výpočtové tabulky na www.tzb-info.cz. 

 

 



 

 

Návrh kanalizační přípojky je DN 225 mm a lze se napojit na stávající kanalizační řád  
DN 300 BE, který je veden z nádvoří školy. Rozměry přípojky nepřevyšují rozměry 
kanalizačního řádu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Vyjádření správců sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































