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1 ÚVOD, ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Obsahem práce je provedení rozboru problematiky současného stavu areálu a na 

základě shromážděných poznatků o území a potřebách města Solnice zpracovat uzemní 

studii rekonstrukce sportovně-kulturního areálu. Mezi základní požadavky obce, SK 

Solnice a obyvatel patří zejména rekultivace vymezeného území, které se nachází 

v blízkosti centra, sloužícího ke sportu a rekreaci a tím zvýšit jeho funkčnost a atraktivitu.  

 

Solnice se nachází ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji a je součástí 

okresu Rychnov nad Kněžnou.  

 

 

Obrázek 1 - Rozdělení republiky na okresy 

 

2 URBANISTICKÁ STRUKTURA 

Město Solnice, ležící 4 km severozápadně od okresního města Rychnov nad 

Kněžnou a cca 40 km východně od krajského města Hradce Králové, se nachází v mírně 

zvlněné krajině úpatí Orlických hor, z jejichž hřebenů stéká řeka Bělá. Ta svým vodním 



tokem, údolní nivou a přilehlými svahy do značné míry vytváří charakteristické přírodní 

prostředí města a přilehlého okolí.  

 

Historické jádro Solnice, obklopující komunikaci I/14, tvoří hlavní městský prostor a 

je nutno respektovat stávající prostorovou strukturu. Například dominantní postavení 

školy, kostela Stětí sv. Jana Křtitele a radnice, uliční síť, či objemovou skladbu objektů. 

  

Struktura obce, která je v současnosti rozvíjena výrobními provozy na západní okraj 

centra, plochami pro bydlení převážně severním a jižním směrem, bude navrhovanou 

územní studií sportoviště respektována. Poloha sportovně-kulturního areálu západně od 

centra přiléhá svým jižním okrajem k výrobním provozům. 

 

Plochy určené pro rozvoj bydlení v bytových domech jsou situovány severozápadně 

od náměstí. Tyto plochy jsou vhodné k výstavbě bytových domů zejména díky své nižší 

poloze oproti centru a díky tomu nebudou svojí výškou negativně zasahovat do reliéfu 

městské krajiny.  

 

Plochy určené k bydlení v rodinných domech se nacházejí při severním okraji 

Solnice ve směru na Ještěřice. Vzhledem k výškové poloze pozemků je však nutné, aby 

vzniklá zástavba respektovala dominanty a panorama města. Hustota zástavby RD v této 

části města si vyžaduje vytipování ploch pro možný rozvoj občanské vybavenosti.   

 

Plánovaný obchvat silnice I/14 vymezuje hranici pro budoucí prostorový rozvoj 

Solnice. Dle ÚP by se měl nacházet při západní části města a začínal by na jižním okraji 

města na plánovaném kruhovém objezdu, kde by se stýkal s komunikacemi ze Solnice, 

Rychnova nad Kněžnou a z podniku Škoda Auto a.s. Kvasiny. Následně by vedl pod 

kopcem zvaný „Holovka“ a navazoval na komunikaci II. třídy č. 321 ve směru Deštné 

v Orlických horách – Častolovice (Hradec Králové). Poté by obchvat pokračoval přes řeku, 

v těsné blízkosti kravína, sportovního areálu, zástavby RD a napojil se u benzinové stanice 

na severním okraji města. 

 

Na politikou územního rozvoje vymezené rozvojové oblasti, koridory dopravy či 

technické infrastruktury se řešené území nenachází. Nespadá ani do vymezených 

specifických oblastí. Je však součástí ÚP VÚC Orlické hory a podhůří schváleného 



zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 7.12.2006. Dále se řešené území nachází 

v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové, avšak pouze v jeho širším dosahu. 

 

3 REKAPITULACE VZTAH Ů A TEORETICKÉ 

PODKLADY PRO ŘEŠENÍ 

3.1 Znak města 

 

Obrázek 2 - Znak města Solnice 

3.2 Historie města 

V roce 1321, kdy se datuje první zmínka o Solnici, daroval držitel a pán Jan 

z Meziříčí kostelní podací v Solnici Zderazskému klášteru, konventu Křížovníků s 

červenou hvězdou. Tou dobou bylo město pravděpodobně hradištěm. 

 

Meziřičtí bratři Jan a Vznata ze Skuhrova darovali v roce 1359 solnické kostelní 

podací pražskému řádu Cyriaků. Cyriaci v Solnici vlastnili klášter, který byl podle 

písemných záznamů vypálen husity při jejich výpadech po Čechách. Na podzim roku 2000 

byly při pokládce elektrického vedení pro osvětlení kostela nalezeny pozůstatky po tomto 

klášteře, z nichž lze usoudit, že stál poblíž, ne-li přímo na místě současného kostela.  

 

Za plnohodnotné město je Solnice považována od roku 1386, kdy bratři Meziřičtí Jan 

a Jaroslav darovali městu plné právo hradecké. Díky tomuto právu byli obyvatelé města 

„osvobozeni od všech robot a podělků a zdejší krčmáři od všeho cla“. 

 



Město Solnice vzniklo pravděpodobně na obchodní cestě a křižovatce, která 

spojovala pobaltské země s jižními a západními zeměmi. Svým plošným založením 

(nikoliv liniovým, jakým jsou okolní vesnice Kvasiny, Ještětice, Byzhradec,…) byla 

Solnice od samého počátku městem. Tvrz z roku 1558, ležící nedaleko náměstí, byla roku 

1699 přestavěna na panskou hospodu a její vzhled zůstal zachován dodnes. Od doby, kdy 

se zde natáčel film „Hostinec u Kamenného stolu“  (v roce 1949) prošel exteriér i interiér 

ještě jednou (zatím poslední) rekonstrukcí a nyní slouží jako hotel a restaurace.  

 

Na odpověď „Jak vznikl název města?“, jsou dvě odpovědi. První z nich je ta, že na 

tomto místě stála celnice (czollnic) a z tohoto názvu vznikl i název města. Druhou 

variantou je odvození názvu od soli, která se zde skladovala a po obchodní cestě, 

procházející městem, přepravovala. Žádná verze však není ničím podložená a můžeme se 

jen dohadovat, která verze je pravdě blíž. 
1 

3.3 Profil města 

3.3.1 Přírodní a geografické podmínky  

Město Solnice ležící v podhůří Orlických hor se nachází na důležité křižovatce mezi 

Rychnovem nad Kněžnou (5 km) a Dobruškou (11 km), nebo mezi Deštným v Orlických 

horách (16 km) a Častolovicemi (11 km).  

 

Leží též v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská 

křída, která byla vyhlášena nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb. Územím protéká řeka Bělá 

(dílčí povodí 1-02-01-060) pramenící nedaleko hranic s Polskem v Orlických horách a 

protékající jihozápadním směrem přes Deštné v Orlických horách, Skuhrov, Kvasiny, 

Solnici a v Častolovicích ústí do Divoké Orlice. Řeka Bělá v prvních kilometrech svého 

39,6 km dlouhého toku protéká sevřeným údolím a po směru toku se toto sevření postupně 

otevírá.  

 

Náhon Dlouhá strouha (dílčí povodí 1-02-01-062), odbočující z řeky Bělé u 

restaurace U soudku v Kvasinách, teče po severním okraji Kvasin a Solnice směrem 

k Černíkovicím, kde se vlévá do Černíkovického rybníka. Přepad z rybníka ústí opět do 

                                                 
1 Zdroj: www.solnice.cz 



Bělé. Délka toku na k.ú. Solnice je cca 3,1 km a je z velké části zatrubený, především 

v zastavěné části obce. Na Dlouhé strouze se nacházejí dvě odbočky. První z nich se 

odpojuje na začátku k.ú. Solnice a vede ve směru na Ještětice, kde se napojuje do 

Ještětického potoka. Druhá odbočka začíná ve směru vodního toku pod úrovní bývalého 

mlýna a zajišťuje napájení požární nádrže (1853 m2). V současnosti slouží Dlouhá strouha 

pouze jako recipient dešťových vod. 

 

Mlýnský náhon, nacházející se jižně od řeky Bělé, v minulosti sloužil k pohonu dvou 

mlýnů a pily. Tyto objekty jsou v současnosti zrušeny a vodohospodářské dílo o délce cca 

1,4 km slouží pouze jako recipient dešťových vod. 

 

Správu těchto vodních toků zajišťuje Povodí Labe, s.p. Hradec Králové a může tedy 

užívat pozemky související s koryty toků do šířky 8 m od břehové čáry. 

 

Vodní toky, společně s nedalekým pohoří Orlických hor, vytvářejí pro okolí Solnice 

typický reliéf krajiny.  

 

Poloha města dle GPS je 50°12'13.53"N 16°14'14.90"E. 2 kilometry severně od 

Solnice leží obec Ještětice, která spolutvoří katastr veliký 1266 ha.  

 



 
Zdroj: www.mapy.cz, 2010 

Obrázek 3 - Poloha města 
 

3.3.2 Kulturní památky a význačné objekty 

Významné památky a krajinné prvky na území města: 

• barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele  

• fara, čp. 203 

• novorenesanční kostel Božského srdce Páně na hřbitově 

• márnice 

• radnice v empírovém slohu, čp. 1 

• sloup se sochou Panny Marie Immaculaty 

• dům čp. 54 zvaný „Zámeček“ – z roku 1568 

• smírčí kamenný kříž 

• kaplička Bolestné Panny Marie 

• dům čp. 115 – od architekta Jana Kotěry 

• dům čp. 125  

• základní škola s reliéfem a bustou J. A. Komenského 

• špýchar 

• mlýn, čp.72 

• Dlouhá strouha a Mlýnský náhon 



• Tři lipky – poutní místo 

• mohyla – na nejvyšším bodě území 

• geologický útvar - slepenec 

 

3.3.3 Správní uspořádání města Solnice 

Město Solnice má 601 čísel popisných a k městu patřící část Ještětice má 80 čísel 

popisných. Celkem zde na plošné výměře 1266 ha žije 2287 obyvatel. 

3.4 Druhy a rozlohy pozemků 

Druhy pozemků 
Celková výměra pozemku (ha) 1 266 
Orná půda (ha) 740 
Chmelnice (ha) - 
Vinice (ha) - 
Zahrady (ha) 48 
Ovocné sady (ha) 5 
Trvalé trávní porosty (ha) 134 
Zemědělská půda (ha) 928 
Lesní půda (ha) 179 
Vodní plochy (ha) 16 
Zastavěné plochy (ha) 41 
Ostatní plochy (ha) 102 

Zdroj: www.czso.cz,2010  
Tabulka 1: Druhy a rozloha pozemků 

 

3.5 Obyvatelstvo 

3.5.1 Počet a pohyb obyvatel 

Živě narození celkem 30 
muži 18 
ženy 12 
Zemřelí celkem 25 
muži 16 
ženy 9 
Přirozený přírůstek celkem 5 
muži 4 
ženy 1 
Přistěhovalí celkem 61 
muži 29 
ženy 32 
Vystěhovalí celkem 69 
muži 41 
ženy 28 
Saldo migrace celkem -8 



muži -12 
ženy 4 
Přírůstek/úbytek celkem -3 
muži -8 
ženy 5 
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2 287 
muži 1 202 
ženy 1 085 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 332 
muži 172 
ženy 160 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1 607 
muži 884 
ženy 723 
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 348 
muži 146 
ženy 202 

Zdroj: www.czso.cz,2010  
Tabulka 2: Počet obyvatel a jejich pohyb 

 

3.6 Bydlení 

Sestává z kombinace domů bytových a rodinných. Díky své poloze a rozloze je však 

patrné, že rodinné domy zde převládají. Pro turisty zde existuje možnost ubytování 

v penzionu U Kocoura, hotelu Zámeček, či v mnoha ubytovnách, které se po Solnici 

nacházejí. Je to způsobené tím, že se v nedaleké blízkosti nachází největší zaměstnavatel 

v kraji Škoda Auto a.s. Kvasiny. Pro mnoho lidí působících v tomto podniku externě je 

způsob ubytování na ubytovnách nejpřijatelnějším řešením a proto jich je po Solnici 

několik. 

 

3.7 Rekreace a cestovní ruch 

Vzhledem k tomu, že se město Solnice nachází na křižovatce mezi Rychnovem nad 

Kněžnou a Dobruškou a mezi Častolovicemi a Deštnou v Orlických horách, je tudíž 

patrné, že odedávna pohyb lidí přes Solnici existuje. Svoji polohou je město považováno 

za bránu do Orlických hor a z toho vyplývá i zaměření cestovního ruchu na cyklistiku a 

turistiku. Významných památek, které by lákali na Rychnovsko, mnoho není a proto se 

většina rekreace ve východních Čechách ubírá aktivním směrem.  

 



3.7.1 Kulturní instituce a zařízení 

Kulturní instituce jsou zde přímo úměrné velikosti obce. Na území města se nachází 

knihovna a kulturní dům, který byl vybudován v minulém režimu a svým objemem vytváří 

největší kulturní zařízení v okrese Rychnov nad Kněžnou. Z toho důvodu bývá většina 

kulturních akcí pořádána na zámku v přilehlé obci Kvasiny. Jedná-li se o kulturní akci 

větších rozměrů, je velký sál KD v Solnici vyhledávaným působištěm předních umělců 

(například zde 13.září 2010 vystoupil Karel Gott). Vzhledem k nedaleké poloze od 

okresního města, mají občané snadný přístup ke kulturním institucím a zařízením 

Rychnova nad Kněžnou, kde je počet a rozmanitost kulturních akcí podstatně vyšší. 

 

3.7.2 Sportovní  zařízení 

Ve městě Solnice se nachází několik sportovišť, kde první z nich (víceúčelové hřiště 

– volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná,…) leží v areálu základní školy a užívání 

tohoto hřiště spadá pod vedení školy.  

 

Druhé hřiště už sice není součástí Solnice, nýbrž Kvasin, je však intenzivně 

využíváno a proto je nutné se zde o něm zmínit. V tomto sportovním areálu se nachází pět 

antukových volejbalových hřišť, jedno hřiště na beach volejbal, tři antukové tenisové kurty 

a tréninková stěna.  

 

Třetí a největší sportovní areál se nachází na západním okraji města Solnice. Jsou 

zde dvě fotbalová hřiště (herní a tréninkové), kde kolem hlavního hřiště je atletický ovál a 

prostory pro další atletické disciplíny (skok do výšky, skok do dálky, oštěp, koule, disk, 

atd.). Jižně od hlavního fotbalového hřiště jsou dva kurty. Jeden slouží ke hře nohejbalu a 

druhý pro volejbal. V severní části těchto hřišť se nacházejí basketbalové koše. Je tudíž 

nemožné provozovat všechny disciplíny najednou. Vedle tohoto oploceného víceúčelového 

sportoviště v průběhu roku 2009 a 2010 vznikla dráha pro autíčka na dálkové ovládání. 

Kulturní dům, nacházející se v těsné blízkosti dráhy pro RC modely buggyn, je původně 

koncipován jako víceúčelová hala a bylo počítáno s tím, že sportovní celky z okolí budou 

v zimním období trénovat právě tam a v sousední budově, kterou je sokolovna. Právě 

vzhledem k nedostatku prostor pro cvičence (malá sokolovna) bylo rozhodnuto o výstavbě 

kulturního domu, který sloužil nejen ke kulturním, ale i sportovním účelům. Vedle 

sokolovny je kuželna s restaurací a ubytovnou v jedné budově. Uprostřed všech těchto 



budov a sportovních zařízeních se nachází dětské hřiště a vodní plocha, která v minulosti 

sloužila jako koupaliště. V současnosti je využívána ke koupání jen minimálně a plní zde 

už pouze funkci požární nádrže.  

 

3.8 Dopravní infrastruktura 

3.8.1 Silniční doprava 

Městem prochází komunikace I. třídy číslo 14 vedoucí z Nového Města nad Metují, 

Dobruškou, Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Tato silnice procházející zastavěným 

územím Solnice je v současnosti nejvíce využívána a tvoří nejdůležitější prvek pro 

distribuci dopravy v řešeném území. Jedná se o jihozápadní dopravní osu území 

s nadregionálním významem.  

 

Dále řešeným územím prochází silnice regionálního významu II. třídy číslo 321 ve 

směru Častolovice, Solnice a Deštné v Orlických horách. Tato silnice je významná 

převážně z hlediska automobilového průmyslu v Kvasinách, protože přivádí dopravu ze 

směru od krajského města Hradce Králové.  

 

  Moto Nákladní Osobní Celkem 
1990 112 1269 3642 5023 
1995 80 938 5000 6018 
2000 95 1242 6488 7825 
2005 90 1432 7546 9068 
2020 76 1750 9654 11480 

Zdroj: Ředitelství silnic ČR  
Tabulka 3: Intenzita dopravy v jádru města Solnice na I/14 

 

Silnice zajišťující obsluhu okolních sídel mající malou dopravní zátěž: 

III/29845 Solnice - Byzhradec 

III/31817 Solnice - Kvasiny - Debřece 

III/31818 Kvasiny (sil. III/31817) - žel. st. Solnice 

III/3213 Domašín - Litohrady – Solnice 

 

3.8.2 Dopravní obsluha města ( hromadná doprava osob) 

Dopravní obsluha je zde zajištěna pravidelnou linkovou autobusovou dopravou. Ta je 

provozována firmami ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., AUDIS BUS s.r.o. Rychnov nad 



Kněžnou, ORLOBUS a.s. a CDS s.r.o. Náchod. Zastávky jsou v docházkových 

vzdálenostech a jsou povětšinou vybaveny přístřeškem pro cestující a zastávkovým 

pruhem. 

 

Vlakové spojení je zde zajištěno regionální železniční tratí č. 022 Častolovice – 

Rychnov nad Kněžnou – Solnice. Jednokolejná trať není elektrizována, je užívána 

s maximální rychlostí  50 km/hod.  

V Solnici je zřízena koncová železniční stanice a přímo u hlavní brány závodu Škoda 

Auto a.s. Kvasiny byla v roce 2007 vybudována nová železniční zastávka. 

 

3.8.3 Parkování 

Vzhledem k převládajícímu bydlení v rodinných domech je situace s parkováním 

únosná. Parkování vozidel je prováděno na soukromých pozemcích, popřípadě na 

veřejných parkovištích. Poloha a počet parkovacích míst viz. Výkres dopravní obsluhy. 

 

3.8.4 Pěší a cyklistická doprava 

Obcí prochází nesčetný počet turistických i cyklistických tras, po kterých je možno 

se vydat různými směry za zajímavostmi kraje. Vzhledem k nízkému počtu kulturních 

památek oproti jiným okresům jsou tyto trasy obohaceny malebnou krajinou Podorlicka a 

jejími zvláštnostmi a zajímavostmi. Garantem značení je Klub českých turistů. 

 

3.9 Technická infrastruktura 

3.9.1 Zásobování vodou a kanalizace 

Centrální část okresu Rychnov nad Kněžnou, jakožto i Solnice a přilehlé obce, jsou 

zásobovány ze skupinového vodovodu vedoucí z „Císařské studánky“. Do zbývajících 

částí okresu je voda zajišťována z druhé samostatné oblasti vodovodního řádu, která s tou 

první může spolupracovat. Za běžného provozu jsou tyto části od sebe odděleny. „Císařská 

studánka“ tedy zásobuje vodou Solnici, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hrošku, Masty, 

Skuhrov, Brocnou, Svinné, Lipovku, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady a 

případně severní část města Rychnov nad Kněžnou.  

 



V Solnici je v současnosti skupinový vodovod, který slouží i pro zajištění požární 

ochrany. Pro případ požáru je kapacita zdrojů dostatečná. 

 

V dřívějších dobách byla zahájena stavba jednotné kanalizační sítě (cca 10,5 km). 

Jednalo se o nesouvislou síť sběračů vedoucích nejkratší cestou do recipientů (řeka Bělá, 

náhon Dlouhá strouha, Mlýnský náhon). Nově vybudovaná ČOV spolu s dokončením 

hlavních stok vytváří kanalizační systém pro Solnici, Ještětice a Kvasiny. Existuje tu i 

možnost dodatečného napojení obce Skuhrov nad Bělou. ČOV ležící na levém břehu řeky 

Bělé se nachází západně od obce a je v dostatečné vzdálenosti od zastavěné části.  

 

Provoz vodovodu a kanalizace zajišťuje firma AQUA servis, a.s., Rychnov nad 

Kněžnou. 

 

3.9.2 Zásobování elektrickou energií 

Provoz elektrické sítě zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s., Provozní správa Česká 

Třebová. 

 

Město Solnice je napájeno vrchním primérním rozvodným systémem 35kV VN 369. 

Linky VN 369 jsou vedeny na společných podpěrných bodech s linkou VN 365. Z nich 

jsou připojeny trafostanice vrchními odbočkami. 

 

3.9.3 Zásobování plynem 

Na hlavním vedení VTL plynovodu DN 300, PN 40, zvaném Podorlický plynovod, 

je jižně od řešeného území východní odbočka RS Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Nová Ves 

a je přes tuto odbočku zásobována i Solnice. 

 

Zásobování města zemním plynem zajišťuje firma RWE Transgas. Technický stav 

sítě je dobrý a zaručuje spolehlivost dodávky zemního plynu.  

 

 

3.9.4 Telekomunikace 

Pro město Solnice je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. hlavním 

poskytovatelem místního, meziměstského a mezinárodního telefonního styku. V řešeném 



území je provedena úplná kabelizace telekomunikační sítí. Propojení s veřejnou sítí 

mobilních telefonů v systému GSM – Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. 

 

3.9.5 Odpady 

Odpady jsou ukládány a skladovány v uzavíratelných nádobách a v pravidelných 

intervalech vyváženy specializovanou firmou. V současné době se na řešeném území a ani 

v okolí nenachází žádná „černá skládka“. Pro separaci odpadů jsou po území rovnoměrně 

rozmístěny kontejnery na sklo, papír a plasty. Ty jsou pak sváženy do sběrného dvora, 

který leží v západní části města. 
2 

 

3.10 Sportovně-kulturní areál  

3.10.1 Historie 

 

 
 

Obrázek 4: Sportovní areál – historické foto 
 

 
 

Obrázek 5: Koupaliště - historické foto 
                                                 
2 Zdroj: ÚP Solnice, 2008 



 
Tělovýchova a sport, jakožto i rozvoj sportovního areálu je datován ke vzniku 

tělocvičné jednoty Sokol v roce 1899. V roce 1927 postavená sokolovna byla prvním 

objektem, který se v této lokalitě vybudoval. Ne dlouho před její výstavbou vzniklo 

v centrální části současného areálu koupaliště, které bylo v té době velmi populární a 

sjížděli se k němu lidé s širokého okolí.  

 

Největšího rozmachu se pak areál dočkal od roku 1932, kdy byl založen sportovní 

klub s oddílem v kopané. Díky tomu a především díky blízkosti závodu Škoda Auto a.s. 

Kvasiny se dostávalo areálu větší a větší pozornosti. Nároky s postupem času stoupaly a 

proto byl v roce 1974 k sokolovně přistavěn na místě fotbalového hřiště kulturní dům 

s víceúčelovým sálem. Víceúčelové zařízení se sokolovnou v té době navštěvovalo 13 tříd 

základní školy (400 žáků), TJ Tatran Solnice a Spartak Kvasiny (základní tělesná výchova 

– muži, ženy, dorost), AZNP Kvasiny (odbíjená), sportovní oddíly (stolní tenis, košíková, 

házená), pionýrská organizace (120 žáků), družina mládeže (80 žáků), pořádali se zde 

taneční zábavy a různá shromáždění související s minulým režimem. Následkem výstavby 

KD město přišlo o fotbalové hřiště, které bylo nově zřízeno západně od koupaliště.  

 

Na místě dřevěných převlékáren a kuželny z roku 1948 byla v roce 1976 postavena 

nová kuželna s restaurací a ubytovnou. V souvislosti s činností SK Solnice byly vystaveny 

další objekty a plochy pro tělovýchovu a rekreaci, jakými jsou například atletický areál v 

okolí herního hřiště, tréninkové hřiště, objekt se zázemím pro fotbalisty s občerstvením, 

dětské hřiště, víceúčelové hřiště pro odbíjenou, nohejbal a basketbal. V poslední řadě zde 

v roce 2009 až 2010 vznikla dráha pro RC modely buggyn. 

 

3.10.2 Současný stav 

V současnosti je na objektech znát zub času, který se podepsal na jejich stavu. I přes 

pravidelnou údržbu je patrné, že některé objekty a především plochy je nutné 

rekonstruovat. 

 

Vedení klubu SK se snaží objekty vylepšovat a díky tomu se za posledních pět let 

podařilo provést rekonstrukci fotbalových kabin v hodnotě necelých 4 milionů korun, 

rekonstrukci zavlažovacího systému hřiště v hodnotě přes 500 tisíc korun a vybavení 



zapisovacího zařízení v hodnotě cca 170 tisíc korun. V blízkosti fotbalových kabin byl 

postaven dřevěný altán s možností grilování. 

 

KD a sokolovna, které jsou ve vlastnictví obce, na větší rekonstrukci stále čekají. 

V KD proběhla v roce 2005 rekonstrukce sociálních zařízení a topného zařízení. V srpnu 

2010 byla ze severní strany, pro úsporu tepelné energie, zazděna okna. Toto opatření však 

není vhodné, zejména pro nedostatečné proslunění a odvětrání. Se sokolovnou od roku 

1947, kdy proběhla přestavba, nebylo nic provedeno (nepočítaje výměnu topného 

zařízení). 

 

Dané území je řešeno ve dvou variantách. Obě varianty řeší rekonstrukci stávajících 

objektů sokolovny a KD. Liší se v řešení území mezi těmito budovami (rekultivace 

zelených ploch) a dále pak v místě bývalého dětského bazénu. První varianta obsahuje 

amfiteátr a druhá minigolf. Vzhledem k potřebám města a současnému využívání areálu 

bylo rozhodnuto o podrobném zpracování první varianty s amfiteátrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

4.1 Identifika ční údaje 

Investor:  Město Solnice 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 1 

    517 01, Solnice 

Zastoupení:  Ladislav Kubíček, starosta Města Solnice 

 

4.2 Údaje o zpracovateli 

Projektant:  Bc. Radek Zima 

Adresa:    Poříčí 567 

    517 01, Solnice 

4.3 Předmět dokumentace 

4.3.1 Název stavby a místo stavby 

Název stavby:  Sportovně-kulturní areál 

Místo stavby:  Solnice 

Kraj:   Královéhradecký kraj 

Stavební úřad:  Rychnov nad Kněžnou 

 

4.3.2 Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu rybářské boudy, víceúčelového hřiště, U rampy a bikeparku, 

rekonstrukci sokolovny na startovní loftové bydlení, požární nádrže na koupaliště 

přírodního charakteru, přilehlého malého bazénu na minigolf, valu na tribunu pro diváky a 

zateplení kulturního domu. 

 

Dále pak parkoviště, komunikace pro pěší, terénní a sadové úpravy v celém areálu.  

 

4.3.3 Charakter území 

Poloha Solnice dle GPS je 50°12'13.53"N 16°14'14.90"E. Zájmové území se nachází 

500 metrů západně od centra (ve směru na Hradec Králové) v nadmořské výšce              

332 m n.m. a je rovinatý. 



 

Lokalita je z větší části zatravněná, při jihozápadním okraji s porostem náletových 

dřevin. 

 

Stávající areál je dopravně napojen na komunikaci I/14 stávající příjezdovou 

komunikací, která se před objektem sokolovny dělí na dvě komunikace za hranicemi 

pozemku přecházejícími na polní cesty. 

 

Areál je v současnosti tvořen atletickým stadionem s herním hřištěm, tréninkovým 

hřištěm, víceúčelovým hřištěm, dráhou pro autíčka na dálkové ovládání, požární nádrží a 

několika objekty, které tento areál směrem k centru města uzavírají. Jedná se o objekty se 

zázemím pro fotbalisty, kuželnu s restaurací a ubytovnou, kulturní dům a sokolovnu.  

 

Navrhovaný záměr je v souladu se závaznou a směrnou částí schváleného územního 

plánu. 

 

4.3.4 Parcelní čísla dotčených pozemků a vlastnická práva 

PARCELA POPIS 
5268 trvalý travní porost - MĚSTO SOLNICE 
5267 trvalý travní porost - MĚSTO SOLNICE 

1309/98 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
2218/2 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
1309/2 neplodná půda (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
1309/85 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - POVODÍ LABE 

1309/102 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
2282/68 zeleň (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
2282/67 zeleň (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 

2378 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
123 sportoviště a rekreační plocha - MĚSTO SOLNICE 
5264 jiná plocha (ostatní plocha) - VODOVODNÍ SVAZ CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA 
5263 trvalý travní porost - MĚSTO SOLNICE 
5262 trvalý travní porost - SOUKROMÝ MAJETEK (Eduard John) 

5261 
trvalý travní porost - SOUKROMÝ MAJETEK (Luboš Matoušek, Bořivoj Rozínek, Alena 
Zikmundová) 

5272 trvalý travní porost - MĚSTO SOLNICE 
5218 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 

2282/22 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 
5265 sportoviště a rekreační plocha - MĚSTO SOLNICE 
871/1 budova s číslem popisným (jiná stavba) - SK SOLNICE 
871/2 budova s číslem popisným (jiná stavba) - SK SOLNICE 
522/1 objekt občanské vybavenosti - SK SOLNICE 
522/2 budova s číslem popisným  - SK SOLNICE 



732 zastavěná plocha a nádvoří - MĚSTO SOLNICE 
816 objekt občanské vybavenosti - SK SOLNICE 
443 ostatní komunikace (ostatní plocha) - MĚSTO SOLNICE 

Tabulka 4: Pozemky dotčené výstavbou, vše v k.ú. Solnice 
 

Investor řádně doloží k územnímu řízení doklady o vlastnictví využívaných pozemků 

a pozemků, které jsou výstavbou zasaženy, popřípadě doloží souhlas vlastníka.  

 

4.4 Přehled průzkumů a měření 

•  průzkum a měření dřevin 

•  základní stavebně technický průzkum stávajících objektů 

•  vizuální analýza území 

 

4.5 Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Areál je dopravně přístupný po příjezdové komunikaci vedoucí z centra obce od 

silnice I/14 ve směru Rychnov nad Kněžnou – Nové Město nad Metují. Ta se před 

objektem sokolovny dělí na dvě komunikace, které tento areál ohraničují.  

 

V areálu a jeho přilehlém okolí se nacházejí pouze inženýrské sítě, kterými byli 

připojeny stávající objekty areálu a RD severní části (vyjma elektrorozvodů). Jedná se o 

vodovodní a kanalizační rozvody, část veřejného osvětlení, plynofikační rozvody a 

stožárovou trafostanicí s rozvody. Všechny tyto sítě, jejich trasy a ochranná pásma jsou 

zaznamenány ve výkrese č. 9,10. 

4.6 Údaje splnění požadavků dotčených orgánů 

Budou specifikována na základě příslušných vyjádření v další části projektové 

dokumentace. 

 

4.7 Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu 

Pro stavby jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

zaručují, že stavby při správném provedení, používání a běžné údržbě po dobu existence 



splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a 

životního prostředí, hygienu a bezpečnost při udržování a užívání. 

 

Navrhované stavby jsou v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 

Sb., ČSN 73 4301 a splňují obecné požadavky na stavby.  

 

4.8 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Prostor je dle ÚP města zařazen do ploch tělovýchovy a sportovního zařízení. 

 

Navrhovaný záměr je v daném místě zcela v souladu se závaznou i směrnou částí 

územního plánu. 

 

4.9 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 

stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Stavba není nijak věcně ani časově vázána na okolní budovy. 

 

Před zahájením stavebních prací je třeba jednotlivými správci zajistit vytyčení všech 

podzemních vedení nacházejícími se v prostoru staveniště, jejich označení a uložení ověřit 

sondami. 

 

Během výstavby je nutné respektovat ochranná pásma podzemních a jiných vedení. 

 

4.10 Předpokládaná doba výstavby a popis postupu výstavby 

Zahájení: první čtvrtletí 2012 

Ukončení: třetí čtvrtletí 2013 

 

Provádění stavby, postup a časové schéma výstavby bude zpracováno konkrétní 

prováděcí firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. 



4.11 Statistické údaje 

4.11.1 Orientační hodnota stavby 

Investiční náklad se předpokládá min. 35 mil. Kč. 

 

4.11.2 Druh stavby (bytová, nebytová, na ochranu životního prostředí a ostatní) 

Sokolovna – stavba bytová  

Rybářská bouda, sportoviště – stavba pro rodinnou rekreaci. 

 

4.11.3 Údaje o parametrech budovy 

Objekt sokolovna: 

Zastavěná plocha původní:    512 m2 

Zastavěná plocha po rekonstrukci:  527 m2  

Obestavěný prostor původní:  3842 m3  

Obestavěný prostor po rekonstrukci: 3952 m3 

Počet podlaží: 3 n.p. 

 

Objekt rybářská bouda: 

Zastavěná plocha: 59 m2 

Obestavěný prostor: 80 m3  

Počet podlaží: 1 n.p. 

 

Objekt KD: 

Zastavěná plocha původní:  1636 m2 

Zastavěná plocha po rekonstrukci: 1658 m2  

Obestavěný prostor původní:  8985 m3  

Obestavěný prostor po rekonstrukci: 9090 m3 

 

4.12 Přehled výchozích podkladů 

- záměr investora 

- katastrální snímek 

- zaměření a stavebně-technický průzkum objektů 

- prohlídka místa 



- konzultace s místní správou 

- konzultace s SK Solnice 

- konzultace se správci sítí 

 

4.13 Přehled zpracovatelů projektové dokumentace 

V této fázi projektu se neřeší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

5.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

5.1.1 Staveniště 

Pozemek je pro výstavbu navrhovaných objektů vhodný. Je běžně dostupný pro 

mechanizaci použitelnou pro tento druh staveb a přísun stavebních materiálů výrazně 

neomezí dopravu v místě. Jedná se o travnatý pozemek se vzrostlou zelení v jihovýchodní 

části. Terén je zde mírně svažitý k západu. Pozemek ze dvou stran ohraničuje místní 

obslužná komunikace.  

 

Stav stávajících staveb byl zhodnocen na základě prohlídky. V areálu se nenachází 

žádné stavby k demolici. Stavba sokolovny a kulturního domu byla určena k rekonstrukci, 

zejména k jejich využitelnému technickému stavu a potřebám města.  

 

Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky, památkové rezervace a ani zvláště 

chráněné zájmy. 

 

Vzhledem k tomu, že veškeré navržené stavby a sportoviště se nacházejí na 

pozemcích investora, nebude třeba žádného záboru pozemků. 

 

Při kácení stromů je nutné v předstihu zažádat o jeho povolení příslušný správní 

úřad.  

 

5.1.2 Urbanistické řešení 

Zájmové území se nachází 500 metrů západně od centra Solnice ležícího 5 km 

severně od okresního města Rychnov nad Kněžnou. Svou polohou a možným příjezdem 

motorových vozidel tvoří tradiční rekreační místo. Záměr výstavby předpokládá 

„znovuvzkříšení“ tohoto sportovně-kulturního areálu.  

 

Sportovně-kulturní areál má díky své poloze mezi komunikacemi jasně ohraničené 

hranice a tvoří pomyslný rovnoramenný trojúhelník. Urbanisticky je tento areál rozdělen 

do několika částí. Rekreační část je tvořená městským parkem mezi sokolovnou a KD, 

alejí, vodní a travnatou plochou, minigolfem a dětským hřištěm. Sportovní část je 



zastoupena při západní části a je tvořena fotbalovými hřišti, atletickým oválem, 

bikeparkem s U-rampou, víceúčelovým hřištěm a tenisovými kurty. 

 

Celá lokalita by měla sloužit nejen ke sportu a kultuře, ale i k zábavní a především 

rekreační činnosti. Areál je proto doplněn dětskými prolézačkami, stáním pro kola, 

lavičkami a dalšími zpestřeními pro občany města Solnice. 

 

5.1.3 Architektonické řešení 

Budova sokolovny je umístěna v ose příjezdové komunikace, která se před hlavním 

vstupem do objektu dělí na dvě komunikace. Ty dále pokračují podél hranic vymezeného 

území a za koncem areálu přechází v polní cesty. Hlavní vstup do objektu je situován na 

severozápad, kde se nachází centrum města Solnice. Za vstupními dveřmi je centrální 

schodiště do 1.NP a 2.NP vedoucí k vstupním dveřím prvního bytu. Ten je v současnosti 

v užívání správce areálu a bude jím i nadále. Dále se v objektu nacházejí další 3 bytové 

jednotky a to na místě původní sportovní haly. Ta je rozdělena do dvou výškových úrovní 

a vytváří startovací loftové bydlení. V přízemí, kde jsou umístěny vstupy do jednotlivých 

bytů, se také nachází místnosti sloužící ke skladování. Dále je zde klubovna, garáž a dílna. 

 

Kulturní dům, umístěný na západ od sokolovny je obklopen krásnými vzrostlými 

stromy (převažují lípy). V této práci není řešeno dispoziční řešení objektu, pouze fasádní 

úpravy. Ty jsou ve dvou barevných variantách. První varianta je barevnou variací             

na včelstva. Jedná se o kombinaci medově žluté a hnědé. Na severozápadní části objektu 

jsou obnovena okna. Nejedná se však o původní rozměry, nýbrž o kopii rozměru a tvaru 

oken nacházejících se na jihovýchodní části. Pod těmito okny budou nataženy popínavé 

rostliny, které naruší vulgární vzhled socialistického objektu. Druhá varianta naopak 

přiznává tento monument místa kombinací šedivé s modrou a vyčlenila na severozápadní 

straně do výšky 3 metrů prostor pro současné streetové umělce. Na této straně se též počítá 

s vybudováním oken. V obou variantách se objevuje horolezecká stěna na severovýchodní 

části objektu a stejný prvek vybarvení. 

 

Rybářská bouda je dvoupodlažní. Objekt je v prvním podlaží členěn na dvě 

místnosti. První je hlavní pobytová a druhá slouží jako převlékárna. 2.NP je navrženo 

pouze jako relaxační plocha. Jedná se o pochozí střešní konstrukci. Poloha budovy je 



situována k jižní hraně přírodního koupaliště a z části přesahuje nad vodní hladinu. Je 

přístupná z pěší komunikace vedoucí jižně od objektu a je navržena jako sezónní 

nezateplená.  

 

Je kladen maximální důraz na kvality rekreačně relaxační. Je použito přiměřené 

lidské měřítko hmot, pestrost členění, nevtíravá, obvyklá a esteticky kvalitní materiálová a 

barevná škála. 

 

Je zde dosaženo kvalitního urbanisticko-architektonického účinku s relaxační, 

sportovní a kulturní atmosférou maloměsta. 

 

5.1.4 Členění stavby na stavební objekty a plochy 

Navrhovaná stavba řeší komplexně sportovně-kulturní areál v Solnici a je rozčleněna 

do následujících stavebních objektů a ploch: 

SO 01 Objekt sokolovny 

SO 02  Objekt kulturního domu 

SO 03 Objekt rybářské boudy 

SO 04  Přírodní koupaliště 

SO 05 Minigolf 

SO 06  Tenisové kurty 

SO 07 Víceúčelové hřiště 

SO 08 Bikepark a U-rampa 

SO 09  Tribuna pro diváky 

SO 10 Sadové a terénní úpravy 

SO 11 Parkový mobiliář 

 

5.1.5 Technické řešení 

 

SO 01 – Objekt sokolovny 

 

Základní údaje o objektu: 

Zastavěná plocha původní:    512 m2 

Zastavěná plocha po rekonstrukci:  527 m2  



Obestavěný prostor původní:  3842 m3  

Obestavěný prostor po rekonstrukci: 3952 m3 

Počet podlaží: 3 n.p. 

 

Užitná plocha podlaží: 1.NP 400,3 m2 

2.NP 222,4 m2 

3.NP 178,6 m2 

Stavební řešení: 

Objekt je řešen jako částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a je 

založen na základových pásech. Částečné podsklepení je řešeno jako monolitická vana. 

 

Od základových pásů je objekt proveden jako tradičně zděná stavba z plných 

pálených cihel. 

 

Příčky jsou v závislosti na provozu a umístění provedeny jako zděné, nebo jako 

montované ze systémových SDK prvků. 

 

Vnitřní stěny jsou navrženy s vápennou štukovou povrchovou úpravou a vnější 

povrchovou úpravu tvoří jemnozrnná probarvená silikátová omítka. Stěny v hygienické 

místnosti budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m.  

 

Všechny stropy zůstanou zachovány, pouze u stropu nad 1.NP je pro větší únosnost 

navrženo vyztužení ocelovými válcovanými profily. Stropní konstrukce v loftových bytech 

je železobetonová monolitická. 

 

Zastřešení, tvořeno tradiční tesařskou konstrukcí, zůstane zachováno.  

 

Krytina je navržena plechová z titanzinku s drážkou. 

 

Je navrženo zateplení celé budovy kontaktním fasádním systémem v tloušťce        

100 mm, včetně zateplení střešní konstrukce a výměna oken za dřevěná okna s izolačním 

trojsklem.  

 

 



Ústřední vytápění: 

K zajištění tepla v objektu v minulosti sloužil kotel na tuhá paliva (uhlí), umístěný 

v podsklepené části. V současnosti je využíváno kotle na plyn, který byl instalován do 

2.NP do místnosti přilehlé ke sportovní hale (bývalé WC). Zdroj tepla zůstane zachován, 

avšak přesunut o patro níž a doplněn o tepelné čerpadlo. Celý technologický celek je 

navržen tak, aby tvořil kombinovaný zdroj tepla s možností volby zdroje energie, 

popřípadě s možností využití obou zdrojů najednou. 

 

Zdravotechnické instalace: 

Zdravotechnické instalace řeší nové rozvody pitné vody a odkanalizování objektu. 

V místě současného bytu správce zůstanou rozvody zachovány.  

 

Elektroinstalace: 

Objekt navržený na startovací loftové byty je plánováno vybavit silnoproudými 

rozvody (světelné a zásuvkové obvody, rozvody pro kuchyně), slaboproudými rozvody 

(trubkování pro internet, rozvod telefonu, anténní rozvody) a hromosvody. 

 

SO 02 – Objekt kulturního domu 

 

Základní údaje o objektu: 

Zastavěná plocha původní:  1636 m2 

Zastavěná plocha po rekonstrukci: 1658 m2  

Obestavěný prostor původní:  8985 m3  

Obestavěný prostor po rekonstrukci: 9090 m3 

Počet podlaží: 1 n.p. 

 

Stavební řešení: 

Objekt je řešen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Je založen na 

základových pásech.  

 

Od základových pásů je objekt proveden jako skeletová železobetonová konstrukce. 

 

Se změnami dispozic, konstrukcí a technického zařízení se v projektu nepočítá. Je 

navrženo pouze zateplení kontaktním systémem v tloušťce 100 mm s vnější povrchovou 



úpravou jemnozrnné probarvené silikátové omítky a to ve dvou variantách, které byli již 

zmíněny (viz. Str. 23). 

 

Na severozápadní straně objektu navržená dřevěná okna jsou s izolačním dvojsklem. 

Výměna oken je plánována po celém obvodu objektu.  

 

SO 03 – Objekt rybářské boudy 

 

Základní údaje o objektu: 

Zastavěná plocha: 59 m2 

Obestavěný prostor: 80 m3  

Počet podlaží: 2 n.p. 

Užitná plocha podlaží: 1.NP 52, 7 m2 

    2.NP  39,75 m2 

 

Stavební řešení: 

Objekt rybářské boudy je navržen jako nepodsklepená jednopodlažní budova, kde 

střešní konstrukce bude sloužit ke slunění a odpočinku. Předpokládané založení je 

kombinací základových pásů a pilotů. Je dané svojí polohou vůči přírodnímu koupališti. 

Obvodové nosné i vnitřní nenosné konstrukce tvoří stěnový systém POROTHERM 30 

P+D a 125 P+D na maltu zakládací a dále pak na maltu POROTHERM CB. 

 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová s pochozí střechou 

s travnatým porostem. Obvod střechy je po obvodu zabezpečen zábradlím ve výšce        

900 mm. 

 

Okenní otvory a dveře jsou z důvodu sezónního využívání objektu navrženy bez 

tepelněizolačních vlastností, s jednoduchým zasklením. 

 

Vnitřní stěny jsou navrženy s vápennou štukovou povrchovou úpravou a vnější 

povrchovou úpravu tvoří dřevěné obložení.  

 

 

 



SO 04 – Přírodní koupaliště 

 

Přírodní koupaliště na místě požární nádrže (bývalá plovárna) je navrženo 

s kořenovým čištěním v jeho severní části. Rozloha kořenové čistírny odpovídá 1/3 vodní 

plochy. V těchto místech jsou navrženy dřevěné chodníky, které mají sloužit ke zkrácení 

cesty směrem k hřišti a také jako prvek, navozující pocit procházky po rašeliništi. Pro 

ochranu kořenové čistírny a pro větší bezpečnost jsou chodníky opatřeny dřevěným 

zábradlím výšky 900 mm. Zbývající 2/3 plochy slouží jako koupaliště či rybník. Jedná se 

tedy o vodní plochu přírodního charakteru.  

 

Současná vodní plocha je v návrhu zachována, avšak rozšířena a to zejména díky 

odebrání betonových stěn tvořící hrany požární nádrže. Jedná se tedy o rybník vyložený 

svařovanou folií či jiným nepropustným materiálem, vyplněný štěrkem a oblázky.  

V užitkové části je navržena hloubka 1,8 m. V čistící části je hladina vody 5 – 10 cm nad 

povrchem oblázků a je osázena rostlinami, které pomocí svých kořenů a mikrobů čistí 

vodu. Výběr rostlin je velice důležitý. Pro tento areál byla navržena kombinace orobince, 

chrastice rákosovité, rákos obecný a kosatec žlutý. 

 

SO 05 – Minigolf 

 

Hřiště pro minigolf je situováno na místě bývalého dětského bazénu mezi dětským 

hřištěm a přírodním koupalištěm a pro dosažení certifikace minigolfových hřišť obsahuje 

18 drah.  

 

Dráhy jsou navrženy vyrobit z úhlového železa profilu 60/40/5. Do těchto rámů 

osazené hrací desky o tloušťce 15 mm jsou ekologicky nezávadné a neobsahují azbest. 

Jsou vyrobeny ze směsi cementu, buničiny a polymerových vláken. Desky mají přírodní 

světlou barvu. Na deskách pevně ukotvené překážky jsou různé obtížnosti. Rámy osazené 

na nivelačních šroubech musí být pod dráhou ukotveny tak, aby neomezovali hráče. Každá 

dráha též musí mít očíslování a značení pro hru bílou linkou. Dále bude na každé dráze 

označení zákazu vstupu na desky. Dráhy jsou umístěny na rovinné ploše s volnou plochou 

(ochranné pásmo) min. 600 mm okolo každé dráhy.   

 



Stávající svažitá plocha dětského bazénu musí být srovnána do roviny betonovou 

mazaninou. Celá plocha hřiště minigolfu je oplocena nízkým drátěným plotem na 

ocelových sloupcích výšky 900 mm. Drátěné oplocení je navrženo osadit popínavými 

rostlinami. Plochu hřiště tvoří dřevěné hranolky osazené na betonovou mazaninu a travnaté 

plochy. Hranici plochy s dřevěnými hranolky tvoří původní stěnová konstrukce dětského 

bazénu. 

  

SO 06 – Tenisové kurty 

 

Tenisové kurty navržené na místě víceúčelového hřiště jsou s polyuretanovým 

povrchem na dvou vrstvách asfaltových pásů a třech vrstvách štěrkopísku o různé frakci. 

Skladba hřiště je podrobně zakreslena ve výkresu č. 27. 

 

SO 07 – Víceúčelové hřiště 

 

Víceúčelové hřiště se nachází za severní fotbalovou bránou herního hřiště. Tato 

poloha je výhodná z hlediska krátké docházkové vzdálenosti k občerstvení, které je 

sezónně provozováno v objektu s kabinami. Povrch hřiště bude stejný, jako u tenisových 

kurtů. 

 

SO 08 – Bikepark a U-rampa 

 

Uvažovaný bikepark se nachází v těsné blízkosti tenisových kurtů a uzavírá areál při 

jeho západní části. U rampa je navržena v návaznosti na bikepark a východní částí přiléhá 

k tribuně pro diváky. Vybavení bikeparku a konstrukce U-rampy bude přesněji 

specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

SO 09 – Tribuna pro diváky 

 

Současný val nacházející se při západním okraji sportovního areálu, přiléhá 

k atletickému oválu. Byl vytvořen za účelem sledování fotbalových utkání. Kvůli hrubému 

uložení zeminy a absenci laviček však tuto funkci neplní. 

 



Návrh hlediště je tvořen travnatými pásy teras, ukončených dřevěnými lavicemi na 

podezdívce z umělého kamene (KB Blok). Jednotlivé lavice hlediště jsou umístěny tak, 

aby všichni diváci měli výbornou viditelnost. Po okrajích vlastního hlediště jsou umístěny 

přístupové chodníky s terénními schody, které vyrovnávají výškové rozdíly mezi terasami 

v prostoru vedle lavic na sezení.  

 

 

SO 10 – Sadové a terénní úpravy 

 

Návrh sadových úprav respektuje dané maloměstské prostředí a snaží se o přirozené 

zapojení nových budov a ploch do tohoto prostředí. Nové výsadby stromů jsou navrženy 

tak, aby nedošlo k přílišnému zastínění ploch a všechny nově užívané plochy byly 

dostatečně prosluněny. Sortiment stromů vychází z domácích dřevin vhodných pro danou 

lokalitu. 

 

Nízká zeleň bude zastoupena výsadbami převážně domácích keřů. Keřové záhony 

budou v blízkosti kulturního domu doplněny o plochy s trvalkami, které zabezpečí 

nenásilné zpestření výsadeb ve vegetačním období. 

 

SO 11 – Parkový mobiliář a kašna 

 

Parkový mobiliář je určen v příloze č. 2. 

Objekt kašny je umístěn v centrální části navrženého městského parku mezi objekty 

sokolovny a kulturního domu. Kašna je tvořena soustavou tří ustupujících balvanů 

připomínajících skálu, ze které stéká kaskádovitě voda. Měla by být ústředním vnímaným 

prvkem při pohybu v této části areálu. Předpokládá se cirkulační oběh vody s přepadem 

vedeným do kanalizační sítě. Objekt kašny bude přesněji specifikován v dalším stupni 

projektové dokumentace.  

 

5.1.6 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Areál je dopravně napojen stávající příjezdovou komunikací na silnici I/14 Rychnov 

nad Kněžnou – Nové Město nad Metují. 

 



V prostoru staveniště se nenacházejí žádné inženýrské sítě. Veškerá technická 

infrastruktura je vedena souběžně s osou příjezdové komunikace. Jsou na ni připojeny 

stávající objekty areálu a přilehlého okolí. Jedná se o část veřejného osvětlení, vodovodní a 

kanalizační rozvody a nadzemní vedení VN a NN.  

 

Pro potřeby nových objektů nebude využito žádné z těchto sítí. 

 

5.1.7  Technická a dopravní infrastruktura, doprava v klidu 

Viz. výkres č.13,14. 

 

5.1.8 Dodržení podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

Stavba není navržena na poddolovaném, ani svažitém území. 

 

5.1.9 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního 

prostředí. Vzhledem k použití nezávadných materiálů a moderní technologie nedojde 

k negativnímu vlivu na životní prostředí.  

 

Řešení likvidace odpadů bude prováděno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých souvisejících zákonů. Pro ukládání komunálního odpadu 

budou sloužit kontejnery, které budou smluvně vyváženy na skládku. 

 

Likvidace odpadních vod bude probíhat v ČOV, která leží západně od obce.  

 

Dešťové vody ze střech budou svedeny do kanalizační sítě, nebo místní vodoteče 

probíhající pod areálem. 

 

Vliv na ovzduší má vliv především vytápění objektů. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o plynové kotle, bude vliv na ovzduší minimální. 

 



Během výstavby budou při provádění stavebních prací vznikat odpady, které budou 

tříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Stavebník (dodavatel) zajistí 

odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou. 

 

5.1.10 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Na přechodech pěších tras přes vozovku v zájmové oblasti bude provedeno 

bezbariérové řešení obruby (výška 20 mm). V místě osazení záhonové obruby mezi 

chodníkem a zelení bude osazena obruba s převýšením min. 8 cm (vodící funkce). Dále je 

navržena v chodníku u přechodů pěších tras přes vozovku (v místě snížené obruby) úprava 

pro nevidomé. V rozsahu snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby pro 

nevidomé, barvy kontrastní (červené) v šířce 400 mm. Navržený maximální podélný sklon 

nepřesahuje hodnotu 8,33% (1:12). 

 

Výše zmíněné úpravy jsou v souladu s vyhláškou číslo 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb s omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

 

5.1.11 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD 

Jako podklad pro zpracování PD byly provedeny dále uvedené průzkumné práce. 

Výsledky průzkumných prací byly použity při vypracování PD, jednak jako vstupní 

hodnoty, případně jako limitující faktory návrhu. 

 

- Byl proveden základní stavebně technický průzkum stávajících objektů – 

sokolovny a kulturního domu a zaměření jejich stávajícího stavu. 

- Byl proveden dendrologický průzkum 

 

5.1.12 Podklady pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Podkladem pro zpracování dokumentace je mapový podklad zpracovaný               

Ing. Milanem Krskem – geodetické práce, Rychnov nad Kněžnou. 

 



5.1.13 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Během realizace stavby nedojde v rámci stavebních činností k zásahu mimo plochu 

staveniště. Staveniště bude vyznačeno jednak oplocením, tak výstražným značením 

tabulemi.  

 

Během realizace stavby musí být dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění a norma ČSN DIN  18 920 Sadovnictví a krajinářství, 

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. 

 

Během výstavby nesmí dojít k poškození dřevin, případně jiných porostů. Během 

realizace stavby musí být kmeny opatřeny ochranným dřevěným bedněním. Kořenové 

prostředí musí být uchráněno před jakýmkoli znečištění nebezpečnými látkami. Zvláštní 

zatížení prostředí pohybem motorových vozidel se nepředpokládá vzhledem k tomu, že za 

hranicemi areálu komunikace přecházejí v polní cesty. Kapacita areálu je nastavena 

kapacitou parkovacích ploch. 

 

5.1.14 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci je nutné dodržovat ustanovení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, především 

ochrany vod a ovzduší, technické normy a další předpisy v oblasti hygieny a požární 

bezpečnosti.  

 

Při stavebních pracích je také třeba dbát na dodržení kvality předepsaných materiálů 

a konstrukcí, řídit se ustanoveními příslušných předpisů, technologických postupů 

doporučovaných výrobci a ustanoveními příslušných norem. Při provádění stavebních 

prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a 

předpisů BOZ. 

 

5.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Popis konstrukčního řešení, včetně statických výpočtů a schémat bude přesně 

specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace. 



5.3 Požární bezpečnost 

Odstupné vzdálenosti mezi jednotlivými objekty jsou více než dostatečné, proto 

nehrozí riziko šíření požáru. Materiály použité na stavbě jsou takového složení, aby co 

možná nejvíce zabránili šíření požáru. 

  

Pro zajištění požární vody slouží stávající skupinový vodovod. Příjezdová 

komunikace k areálu je pro hasičské auto dostatečně široká a navržené parkoviště umožní 

otočení vozu. Vzhledem k tomu, že se v areálu nachází vodní nádrž, je možné vodu čerpat 

přímo. 

 

Podrobně je požárně bezpečnostní řešení zpracováno v dalším stupni projektové 

dokumentace, a to v samostatné části dokumentace. 

 

5.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném 

provedení, užívání a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splní požadavky na 

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, včetně ochrany proti hluku.  

 

5.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném 

provedení, užívání a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při udržování stavby. 

 

5.6 Ochrana proti hluku 

Nepředpokládá se, že by stavba byla zdrojem hluku a že by se při jejím provozu 

překročili limity ur čené v Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Ochrana stavby proti hluku není vzhledem k její poloze nutná. 

Vzdálenost od komunikace I/14 je dostatečná. Proto nejsou navrhovaná žádná mimořádná 

opatření. 



5.7 Úspora energie a ochrana tepla 

V areálu se nacházejí 2 stavby s vytápěním, kterými se tento projekt zabývá. Jedná se 

o SO 01 – Objekt sokolovny a SO 02 – Objekt kulturního domu. Navrhované stavby jsou 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb., 137/1998 Sb. a splňují obecné 

požadavky na výstavbu . 

 

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném 

provedení, užívání a běžné údržbě po celou dobu předpokládané životnosti splní 

požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

5.8 Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho prováděcích vyhlášek O 

obecných technických požadavcích na výstavbu a zejména prováděcí vyhlášky č. 

398/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Navrhované stavby, respektive celý areál je složen z budov občanské vybavenosti 

(vyjma objekt sokolovny - navržen na startovací bydlení). Navržené řešení bezbariérového 

užívání vnitřních prostor určených pro užívání veřejností i ostatních prostor, vstupů a 

navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací je v souladu s vyhláškou 369/2009 

Sb. 

 

5.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana stavby proti negativnímu působení radonu bude přesně specifikována 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Navržená stavba se nevyskytuje na agresivních spodních vodách, seismicky činném 

území, poddolovaném území, v blízkosti ochranných a bezpečnostní pásem a vzhledem 

k tomu nejsou ochranná opatření řešena. 



5.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

Stavba bude provozována v souladu se zákonem 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů. 

 

5.11 Inženýrské stavby 

Navržené stavby nebudou napojeny na inženýrské stavby. Navržená přestavba 

sokolovny bude k inženýrským sítím připojena stávajícími přípojkami a proto se v této 

projektové fázi neřeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 PROPOČET NÁKLAD Ů 

6.1 Příprava území 

 
  Popis  MJ Počet MJ Cena za MJ Cena celkem 

1 Kácení listnatých stromů ks 31 1 200 37 200 
2 Sejmutí ornice s přemístěním do 100m m3 816 50 40 800 
3 Demolice žb požární nádrže m3 2072 3 100 6 423 200 
4 Odvoz vybourané suti t 4973 220 1 094 060 
5 Poplatek za uložení t 4973 100 497 300 

CELKEM 8 092 560 
 
 

6.2 Technická a dopravní infrastruktura 

  Popis  MJ Počet MJ Cena za MJ Cena celkem 
1 Komunikace pro pěší  m2 1384 1 150 1 591 600 
2 Parkoviště a odstavná stání m2 1617 1 750 2 829 750 
3 Dopravní značení - vodorovné, svislé sou 1 30 000 30 000 
4 Kanalizace, odvodnění ploch m 92 2 380 218 960 
5 Veřejné osvětlení sou 1 150 000 150 000 

CELKEM 4 820 310 
 
 

6.3 Stavební objekty 

  Popis  MJ Počet MJ Cena za MJ Cena celkem 
1 SO 01 - Objekt sokolovny m3 3952 1 900 7 508 800 
2 SO 02 - Objekt kulturního domu m3 9 090 640 5 817 600 
3 SO 03 - Objekt rybářské boudy m3 80 2 500 200 000 
4 SO 04 - Přírodní koupaliště m2 2007 2 250 4 515 750 
5 SO 05 - Minigolf kpl 1 250 000 250 000 
6 SO 06 - Tenisové kurty ks 2 900 000 1 800 000 
7 SO 07 - Víceúčelové hřiště ks 1 1 200 000 1 200 000 
8 SO 08 - Bikepark a U-rampa sou 1 750 000 750 000 
9 SO 09 - Tribuna pro diváky m2 995 850 845 750 

10 SO 10 - Sadové a terénní úpravy m2 1490 100 149 000 
11 SO 11 - Parkový mobiliář sou 1 150 000 150 000 

CELKEM 23 186 900 
 
 

 

 

 



7 SOUHRNÝ PROPOČET NÁKLAD Ů REALIZACE 

NÁVRHU 

 
  Popis  Cena 

1 Příprava území 8 092 560 
2 Technická a dopravní infrastruktura 4 820 310 
3 Stavební objekty 23 186 900 
4 Projektové práce 1 200 000 
5 Stavební dozor 300 000 
6 Koorinátor BOZ 200 000 

CELKEM 37 799 770 
DPH 20% 7 559 954 

STAVBA CELKEM 45 359 724 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 PROPOČET POTŘEB ENERGIÍ, VODY, KANALIZACE 

Předpokládané navýšení potřeb energií v areálu bude pouze v navýšení příkonu 

elektrické energie, způsobené přestavbou sokolovny na startovací loftové byty. Ve 

stávajícím objektu se nacházejí sprchy a záchody pro cvičence a změnou na byty se 

nezvýší spotřeba vody a produkce odpadních vod. Stávající kanalizační potrubí je 

v dostatečném profilu a při realizaci je nutné zkontrolovat kamerovou zkouškou stav 

potrubí a odstranit případné poruchy. 

 

 

Výpočet spotřeby elektrické energie: 

Sokolovna – 4 byty skup. B2 

 

1) Pro 4 bj. ― 1 x TR 160 kVA  

Pb = Σ Pbi × ß ni = 4 * 7* 0,62 = 17,36 kVA 

 

 

 Výpočet potřeby vody pro bytový dům 

Bytový dům –    4 bytových jednotek (3 osoby=byt) 

     Hydrant DN 50 

 

Bytová jednotka obsahuje:  3x výtokový ventil DN 15 

1x tlak. Splachovač DN 15 

Mísící baterie – 1x dřezová, umyvadlo, vanová 

 

4 bytové jednotky obsahují:  12 x výtokových ventilů DN15 

4 x tlakových splachovačů DN15 

Mísící baterie: 4x dřezové, umyvadlové, vanové 

 

Průměrná spotřeba vody za rok dle vyhlášky 428/2001 

Průměrný počet osob 3/byt 

( ) 33 6725612/5634 mrokm =⋅=⋅⋅   Celková potřeba: Q=672 m3 

 

 



Denní potřeba dle 9/73 

Bytový dům 

denldenlQd /104012/120 =⋅=   Celkem: Q=1040 l/d 

denlQ /130025,11040max =⋅=  

sldenlkQQ /027,0/23408,11300maxmax ==⋅=⋅=  

slnqQ
m

iiD /92,0
1

2 =⋅= ∑
 

 
 

Výpočet kanalizace 

 
Splašková kanalizace 
 

1 BD = 4 byty = 12 obyvatel……….30 l/d 

Voda: 

dlQpd /3360=  

 

Výpočet množství splaškových vod: 

Bytové domy:  -     celkem BD - 1 

- Počet bytů – 4 bytů 

- Potřeba pitné vody 120 l/den 

Výpočet:  ( ) denldenlQA /1440/12034 =⋅⋅=  

 

Dešťová kanalizace 
 

Výpočet množství dešťových vod 

Plocha BD (střecha):   2
1 691mS =  

 
slSqQ ssD /085,80691,01309,0max =⋅⋅=⋅⋅=ψ  

 

 

 

 

 

 



9 PŘEHLED INSTITUCÍ, S NIMIŽ JE NÁVRH NUTNO 

PROJEDNAT 

 
- KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, 

Panská, č.p. 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 

Kolowratská, č.p. 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova,  

č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury a tělovýchovy, 

Havlíčkova,  č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy, Havlíčkova,  č.p. 136,    

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

 

- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je vytvořit urbanisticko-architektonický návrh        

sportovně-kulturního areálu v Solnici. Pro vypracování jsou použity poznatky z prohlídky 

místa a porovnání se získanou dokumentací k jednotlivým objektům, které jsou v rámci 

diplomové práce řešeny. Mezi dalšími použitými podklady byl především územní plán 

lokality zamýšlené výstavby a informace získané multimediálně. Dále se v práci odráží 

poznatky z konzultací s Ing. Reginou Kuchtovou, Ing. Arch. Pavlem Linhartem a starostou 

města Solnice Ladislavem Kubíčkem.  

Úvodem textové části práce je rozbor města a hlavní okolnosti, které se na vývoji 

města podílejí. V dalších částech je seznámení se zadáním a následným řešením objektů a 

ploch, které z těchto poznatků vycházejí. 

Výsledkem práce je návrh řešení vybraného území a objektů, které se v lokalitě 

nacházejí. Tyto návrhy rekonstrukcí a novostaveb jsou svojí urbanistickou a 

architektonickou kompozicí spojeny s ideami města, odpovídají zadání, normám a 

kritériím vztahujícím se k vymezenému území. Předmětem je vytvoření celku sportovišť, 

rekreačně-relaxačních ploch a objektů. Práce ve svém návrhu řeší přestavbu sokolovny na 

startovací loftové byty, fasádní zateplení kulturního domu, přestavbu požární nádrže na 

koupaliště přírodního charakteru, přestavbu hliněného valu na tribunu pro diváky, výstavbu 

tenisových kurtů, víceúčelového hřiště, minigolfu a bikeparku s U-rampou.  

Závěrem je práce doplněna o orientační propočet nákladů, potřeb energií a seznam 

institucí, s nimiž je návrh nutno projednat. Realizací rekonstrukce sportovně-kulturního 

areálu dojde k rozšíření možností sportovního vyžití, rozšíření ploch určených pro 

setkávání a odpočinek obyvatel a celkový vzhled areálu dostane ucelenou koncepci. 

Výstavbou tak dojde ke vzniku unikátního sportovně-kulturního areálu, který nemá 

v širokém okolí obdoby. 
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C MOBILIÁ Ř 

A) Odpadkový koš BONGO:  
 

Otevřený koš na odpadky válcového tvaru s vyjímatelnou 
pozinkovanou nádobou. Je vyroben z pásové oceli tloušťky 5 
mm a tahokovu. Svarek je žárově zinkován a povrch je 
následně natřen antikorozním nátěrem v odstínu kovářská čerň. 
Doporučené kotvení: betonová patka - 4x kotevní sada 
M14x330. 
 
objem (v litrech): 90  
průměr (v mm): 450  
výška (v mm):  800  
materiál:  kov  
barva:   kovářská černá  
kotvení:  přišroubování 
 
 
 

 
 
 
 

B) Odpadkový koš na psí exkrementy:  
 
Odpadkový koš na psí exkrementy X-OK05 se skládá z 
nosného rámu, tělesa koše a zastřešení kryjící sáčky na 
psí exkrementy. Nosný rám je z hliníkových 
čtvercových profilů, těleso koše a odklopitelný kryt 
jsou vyrobeny z hliníkového plechu. Uvnitř koše je 
obruba pro uchycení vyměnitelného igelitového pytle. 
Jednotlivé části jsou dostupné v barevných odstínech 
dle vzorníku. Prvek je upevněn k zemi pomocí 
vhodných kotevních šroubů. Všechny hliníkové části 
jsou pokryty polyesterovým práškem. Koš má objem 
40 l. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
C) Lavička ESSEN UM379M:  

Nezničitelná lavička z tvárné litiny 
Essen je ošetřena ochranným procesem 
ferrus, který kovu zajišťuje maximální 
ochranu před korozí. Odolnost 
vandalismu, jednoduchý design 
dovoluje snadno kombinovat s dalšími 
prvky mobiliáře. 
 
Doporučené kotvení: kotevní šrouby 
M10 v závislosti na povrchu. 
 
celková délka (v mm): 
 1660  
celková šířka (v mm):   610  
celková výška (v mm):  815  
výška sedáku po ukotvení (v mm): 450  

materiál:    kov  
barva:                               kovářská černá  

          kotvení:                              přišroubování 
 
 
 
 

D) Lavička TRAU UM396E:  
 
Parková lavička Trau umožňuje sezení 
kterýmkoli směrem. Robustní plochý 
sedák z konstrukční oceli ošetřený proti 
korozi, se čtvercovými otvory 
vytvořenými laserem. Nohy ošetřené 
ochranným procesem ferrus, který kovu 
zajišťuje maximální ochranu před 
korozí. Šrouby z nerez oceli. 
Doporučené kotvení: kotevní šrouby 
M10 v závislosti na povrchu. 
 
 

 
celková délka (v mm):  2000  
celková šířka (v mm):   630  
celková výška (v mm):  510  
výška sedáku po ukotvení (v mm): 510  
materiál konstrukce.    kov  
barva konstrukce:            kovářská černá  
materiál sedáku / opěradla:  kov  



barva sedáku / opěradla:     RAL 9006 - white 
aluminium  
kotvení:    přišroubování 
 
 
 
 

E) Směrovka: 

 
 
 
F) Stojan na kola: 

 
Stojan na kola Foca má moderní vzhled a je tedy 

vhodný do města, na cykloodpočívadla. Zvláštní důraz je 
kladen na funkčnost. Díky tomu je možné do stojanu bez 
problémů postavit horská i silniční kola. Opěrné body 
jsou umístěny tak, aby u většiny běžných kol nebyl 
poškozován výplet kola.  

Stojan Foca nabízí stání pro 6 kol a má madlo pro 
snadné a bezpečné uzamčení. Pevná kovová konstrukce s 
povrchovou antikorozní úpravou je opatřena lakem v 
odstínu metalizovaná černá a tmavě modrá RAL 5008. 

 
 
 
 

G) Pítko: 
Tělo svařené z ocelového plechu tl. 3mm, odtoková mříž z 
tvárné litiny s rámem pro zabetonování. Lakováno 
práškovou barvou v odstínu metalizované černé s 
podkladní vrstvou práškového zinku. Jeden tlakový 
kohout SILFRA. 4 ks kotevních FeZn šroubů M14 s 
nerezovými uzavřenými maticemi. Rozměry: výška 1000 
mm, tělo hranol 200x200, příruba 300x300, mříž s rámem 
300x450 mm. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

H) LANOVÉ PROLÉZAČKY: 
 

E100-60 Olymp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      D-55.11 Vaalsberg2 
 

 



E SEZNAM POUŽITÝCH D ŘEVIN 

A) Vrba bílá - Salix alba 
 

Rod: Salix zahrnuje 300 až 600 druhů 
Čeleď: Vrbovité 
Popis: Opadavý, dvoudomý, až 30 m vysoký strom, obvykle pouze s 1 
kmenem  
o průměru až 1 m. Kvete v IV až V, současně s rašením listů. 
Vrba bílá se dožívá až 100 let a plodit začíná ve věku asi 8 až 10 let. 
Stanoviště: Břehy, lužní lesy, náspy, na půdách výživných, písčitých i 
hlinitých, vlhkých až zaplavovaných, obvykle vápnitých, stanoviště teplé, 
slunné nebo jen mírně zastíněné. 
Rozšíření: V ČR od nížin po pahorkatiny roztroušeně, ve vyšších polohách 
obvykle jen pěstována 

 
 
 

B) Javor stříbrný – Acer saccharinum 
 
Rod: Acer, javor 
Čeleď: Aceraceae, javorovité 

Popis: strom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu 
laločnatý, plody nažky, dřevina do uličního stromořadí, solitéra, 
snáší znečištěné ovzduší. 
Rozšíření: Zóny v ČR:  I, II, III, 
Výška v dospělosti: 30 m 
Doba kvetení:    III 
Nároky na půdu:  kyselá, vlhká 
Opadavost:  rostlina opadavá 
Barva květů: žlutá 

 

 
 

C) Javor klen - Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' 
 
Rod:  Acer, javor 
Čeleď: Aceraceae, javorovité 
Popis: Strom listnatý, tvar opakvejčitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, 
plody nažky, dřevina do uličního stromořadí, solitéra. 
Rozšíření: Zóny v ČR:  I, II, III, IV, V 
Výška v dospělosti: 3 m 
Doba kvetení: V 
Nároky na půdu: alkalická, humózní, živná 
Opadavost: rostlina opadavá 
Barva květů: žlutá 

 
 
 
 
 
 



Zimostráz obecný 
 

Rod:  Buxus, zimostráz  
Čeleď:  Buxaceae, zimostrázovité 
Původ:  západ a jih Evropy, severní Afrika, Malá  Asie 
Zóny v ČR:  I, II,  
Výška v dospělosti: 5.00 m 
Opadavost:  rostlina neopadavá 
Doba kvetení:    IV, V,   
Barva květů: žlutá    
Nároky na půdu:  vlhká,   
Nároky na světlo:  polostín 
Popis:  keř listnatý stálezelený, tvar polokulovitý, listy vstřícné, eliptické, okraj listu 
celokrajný, plody tobolky, živý plot stříhaný, výsadba do vegetačních nádob, 

 
 

D) Hlohyně šarlatová  
 

Rod:  Pyracantha, hlohyně  
Čeleď:  Rosaceae, růžovité 
Zóny v ČR:  I, II,   
Výška v dospělosti: 3.00 m 
Opadavost:  rostlina neopadavá  
Doba kvetení:    V, VI,  
Barva květů:      
Nároky na půdu:  alkalická, jílovitá, živná,propustná,  
Nároky na světlo:  stín, polostín   
Popis:  keř listnatý stálezelený, tvar vzpřímený, okraj listu vroubkovaný, plody 
malvice, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, snáší znečištěné ovzduší, s 
ozdobnými plody 

 

 
E) Skalník vrbolistý  
 

Rod: Cotoneaster, skalník 
Čeleď: Rosaceae, růžovité 
Původ: západní Čína  
Zóny v ČR:  I, II,  
Výška v dospělosti: 3.00 m  
Opadavost: rostlina neopadavá 
Doba kvetení: VI,   
Barva květů: bílá 
Nároky na půdu: propustná 
Nároky na světlo: polostín a přímý jas  
Popis: keř listnatý stálezelený, tvar rozkladitý, listy střídavé, kopinaté, plody malvice, 
použití do skupin, solitéra 

 
 

F) Rhododendron 'Germania'  
     
Rod: Rhododendron, pěnišník  
Čeleď: Ericaceae, vřesovcovité 
Zóny v ČR: II, III,   
Výška v dospělosti: 2.00 m 
Opadavost: rostlina neopadavá 
Doba kvetení: IV, V,  
Barva květů: růžová  
Nároky na půdu:  kyselá 
Nároky na světlo: stín, polostín 
Popis: keř listnatý stálezelený, tvar kulovitý, listy střídavé, plody tobolky, použití do 
skupin, solitéra, nápadné květy 



G) Zimolez Tellmannův  
 

 
stanoviště: stín  
olistění: opadavé  
pH půdy: neutrální  
barva listu: tmavě zelená  
barva květu: žlutá, oranžová  
barva plodu: červená 
Popis: Opadavý, vysoko pnoucí keř s výrazně oranžově žlutými květy, slabě vonnými. 
Ideální popínavá rostlina pro slunné stanoviště s vlhčí půdou. Podobně jako ostatní 
Zimolezy je poměrně nenáročný, pouze za déle trvajícího sucha je nutná zálivka. 
Namrzlé části na jaře seřízneme, příliš rozrostlé exempláře lze radikálně prosvětlit. 
 

 

H) Ozdobnice čínská  
 

Rod: Miscanthus, ozdobnice čínská  
Čeleď: Poaceae, lipnicovité 
Výška v dospělosti: 2.40 m  
Doba kvetení: VIII, IX, X,  
Nároky na půdu: neutrální, propustná 
Nároky na světlo:  polostín, přímé slunce 
Popis:  travina, solitéra, zajímavá barva listů 
 
 
 
 

 

I)  Pampas dvoudomý  
 

 
Rod: Cortaderia, pampová tráva 
Čeleď: Poaceae, lipnicovité 
Původ: Jižní Amerika 
Výška v dospělosti: 1.20 m 
Doba kvetení: IX,   
Nároky na půdu: propustná, živná,  
Nároky na světlo: přímé slunce    
Popis: travina, květenství lata, solitéra, do suchých vazeb, k řezu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


