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1. ÚVOD 

 

 

1.1 Cíl bakalářské práce  

 

Cílem bakalářské práce je vypracování objemové studie návrhu víceúčelové sportovní 

haly, která bude umístěna na území města Třinec. Zadavatelem tématu pro zpracování 

bakalářské práce je Městský úřad Třinec.  

 

 Sportovní hala má sloužit širokému využití občanů, jak pro potřeby výuky stávající 

základní školy, pro rekreační sportovce a také jako zázemí soutěžních sportů. Součástí této 

práce je řešení dopravní a technické infrastruktury a rovněž návrh okolního porostu, návrh 

parkování, mobiliáře a zeleně doplňující celý řešený prostor. Práce vychází ze stávajících 

urbanistických vazeb v území a respektuje zásady udržitelného rozvoje. V současné době 

se klade velký důraz na zajištění přístupu imobilních občanů, proto bude sportovní hala 

splňovat podmínky bezbariérového užívání. Cílem studie je navrhnout dvě varianty, 

vybrané řešení detailně zpracovat, včetně propočtu nákladů. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

 

2.1  Urbanismus 

 

Urbanismus je vědeckým, technickým i výtvarným oborem, jehož cílem je tvorba 

harmonického životního prostředí základních funkčních složek osídlení. Řeší vztahy mezi 

funkčním, prostorovým a společensko-sociálním uspořádáním. Vědecký obor urbanismu 

vychází a úzce spolupracuje s celou řadou vědeckých a technických disciplín. Základním 

kamenem oboru urbanismu je architektura, proto je důležitá znalost předmětů technických, 

typologických, výtvarných i teoretických. Součástí oboru urbanismu je také historie sídel,  

a znalost vzájemných vývojových souvislostí osídlení, historických souborů a jejich částí.  

A také se opírá o vědecký podložené teorie urbanismu, například teorie rozvoje osídlení, 

struktur sídelních soustav, rozvoje a rekonstrukce našich sídel a teorie výstavby  

a rekonstrukce jejich částí, jako jsou centrální zóny, zóny obytné, výrobní, rekreační  

a územní zóny občanského vybavení. [1] 

 

2.2  Územní plánování 

 

Územní plánování je praktická aplikace oboru urbanismu do současných společensko-

sociálních podmínek našeho osídlení. [1]  

 

 Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních  

a civilizačních hodnot. Mezi specifické znaky územního plánování patří dlouhodobost, 

velký rozsah řešeného území a počtu obyvatel, týká se různých zájmových skupin, 

ovlivňuje kvalitu života a životního prostředí, základní úkoly určuje v ČR zákon  

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. [3], [7] 
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Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně 

plánovací dokumentace a různé formy územního rozhodnutí. [1]  

 

2.3  Architektura 

 

Architekturu jde v obecném smyslu vyjádřit jako stavitelství, zabývá se jak celkovým 

urbanismem chápaným jako stavitelství budov, až po řešení jednotlivých detailů, např.  

u bytové nebo zahradní architektury. Vyjadřuje kulturní a politický symbol doby, měla by 

spojovat funkci estetickou s užitnou a technickou s ekonomickou, je zařazována mezi 

umělecké obory. [15] 

 

Během časových období se vyvíjely různé názory, jaký by měl být cíl architektury, 

nakonec se definovaly tři stěžejní body, na které byl brán zřetel bez ohledu na dobu vzniku 

stavby. Prvním bodem je statika a stabilita stavby, která byla limitována technickými 

znalostmi doby. Druhým bodem je užitná funkce, vyjadřující různé potřeby lidí v různé 

době. Třetím bodem je estetický cíl, jehož výsledkem je vhodnost stavby v dané době, 

soulad proporcí, celková vyváženost stavby a její včlenění do okolní krajiny. [15] 

 

2.4  Typologie 

 

Typologie pozemních staveb je nauka o navrhování budov. Úkolem typologie je splnit 

požadavky provozní, zdravotní, bezpečnostní, konstrukční, ekonomické a estetické. Má 

vytvořit pro člověka zdravé a příjemné prostředí, určené k práci i odpočinku. Mezi důležité 

prvky patří volba vhodného osvětlení, proslunění, rozměrů, větrání apod. Mezi základní 

faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy patří pohybový, pracovní a manipulační 

prostor a fyzikální vlastnosti prostoru. Pohybový prostor se odvíjí od rozměrů člověka, 

který potřebuje při různých podmínkách. Pracovní prostor určuje plochy pro umístění 

předmětů a vybavení, určených k určité práci. Manipulační prostor vymezuje pracovní  

a odkládací plochy. Mezi fyzikální vlastnosti prostoru patří osvětlení a barva světla, 

větrání, teplota a vlhkost vzduchu, dobré dispoziční řešení a izolace, snižující riziko šíření 

zvuku, dále zde patří i technické provedení objektu, vhodná volba materiálu, která 

konečném způsobem přispívá k celkovému dojmu z díla. [5], [17] 
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 Z hlediska typologie dělíme objekty na budovy obytné, objekty občanské 

vybavenosti, průmyslové, zemědělské a stavby dopravní a speciální. [17] 

 

2.5  Udrţitelný rozvoj území 

 

V současné době je pojem udržitelný rozvoj území definován jako rozvoj uspokojující 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. 

Spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé přírodní prostředí, hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. [7] 

 

Hlavním důvodem zamyšlení se nad tímto tématem bylo zjištění, že přírodní zdroje 

ani schopnost ekosystému vstřebávat důsledky lidské činnosti nejsou neomezené. 

Základním tématem je vztah přírody a prostředí, respektive lidských sídel a krajiny. 

Impulsem pro diskuzi o tomto tématu byla zkušenost se zhoršujícím se životním 

prostředím a světová energetická krize na počátku 70. let 20. století. [13] 

 

Udržitelný rozvoj se dělí na čtyři pilíře udržitelnosti, ekologický, environmentální, 

sociální a ekonomický. Z ekonomického hlediska je to území produkce, distribuce, 

spotřeby a inovace. V environmentálním smyslu se využívání území chápe jako 

spotřebování jeho přírodních zdrojů, jeho přetváření a produkce odpadů.  A v sociálním 

prostředí je to území mezilidských vztahů a soupeření o přístup ke zdrojům  

a infrastrukturám. [13] 

 

 Územní rozvoj bývá obvykle spojený se stavebním využitím daného území. 

Nejvíce je významná změna nezastavěného území na zastavěné, protože případné 

poškození nebo znehodnocení má dlouhodobé důsledky a náklady na jeho revitalizaci jsou 

vysoké. [13]  
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2.6  Občanská vybavenost 

 

Funkční složka občanské vybavenosti určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho 

životní způsob. Dělí se na základní, vyšší, celoměstskou, oblastní a celostátní občanskou 

vybavenost. Je žádoucí začleňovat občanské vybavení spolu s dalšími funkčními složkami 

jako je bydlení, rekreace a zeleň. U zóny bydlení městského a venkovského typu je 

důležité umístění a velikost základního občanského vybavení. [1] 

 

 Základní občanské vybavení většinou denně potřebujeme, vyžadujeme co nejkratší 

pěší docházkovou vzdálenost, patří tam například základní škola, mateřská škola, jesle, 

prodejny potravin, průmyslové zboží, restaurace, základní kulturní zařízení a další. Poloha  

a celkový charakter základního občanského vybavení se liší, jde-li o novou zástavbu, 

venkovské vybavení nebo o vybavení, které řešíme při regeneraci stávajících obytných 

zón. Například mateřské školy a jesle mají vysoké požadavky na klid, dopravní bezpečnost  

a mikroklima prostředí, naopak nákupní centra kladou největší důraz na napojení s MHD  

a k pěším trasám mezi bydlištěm a pracovištěm. [1] 

 

 Na rozdíl od základního občanského vybavení je vyšší občanská vybavenost vázaná 

spíše na motorovou dopravu, popřípadě na meziměstskou dopravu železniční  

a autobusovou. Charakteristickým znakem je vytváření středisek vybavenosti či vytváření 

urbanistických center. Mezi hlavní typy patří centra nákupní, společenské, centrum 

volného času, rekreace a sportu, ale také centrum školské a informační. Jednou z hlavní 

myšlenek vytváření těchto center je komplexní poskytování různých služeb, které šetří čas 

zákazníkům. [1] 

 

2.7  Rekreace a sport 

 

Rekreace je jednou ze základních urbanistických funkcí, je zastoupena ve všech městských 

částech buď jako rozšiřující se plochy zeleně, nebo formou různých rekreačních zařízení 

jako jsou koupaliště, sportovní haly apod. Rekreace je druhem odpočinku, nebo aktivity, 

kterou děláme ve svém volném čase za účelem obnovy a rozvoje fyzické a psychické 

energie člověka. Je to vlastně útěk z monotónnosti všedního dne a odreagování se od práce, 
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přispívá k pocitu celkové pohody člověka. V kombinaci s vhodnými zájmy a zálibami 

poskytuje člověku vnitřní uspokojení a přispívá k růstu jeho osobnosti. [13] 

 

 Největší význam je ve zdravotně preventivní funkci rekreace, snaží se kompenzovat 

negativní jevy přetechnizované společnosti. V současné době se projevuje stále větší 

potřeba zajistit všem věkovým kategoriím odpovídající prostředí pro jejich seberealizaci, 

pasivní i aktivní odpočinek. Ze sociologických průzkumů vyplývá, že člověk tráví 70% 

svého volného času v bytě nebo jeho okolí, proto je jasné že každodenní pobyt v zeleni je 

důležitější než jednorázová rekreace. [4] 

 

Z hlediska časového využití se rekreace dělí na tři základní typy:  

2.7.1 Rekreace každodenní  

Je součástí každého dne a slouží k zotavení po zaměstnání, realizujeme ji obvykle 

v blízkosti místa bydliště a v místech časově snadno dostupných. Tvoří ji pasivní 

odpočinek, nebo aktivní pohyb, většinou pohyb v přírodě a sport. Z hlediska fyziologie 

člověka a psychiky člověka je to nejdůležitější složka rekreace a regenerace. [1] 

 

2.7.2 Rekreace víkendová 

Je krátkodobá, většinou během pracovního týdne, náplní bývá pobyt v přírodě, u vody  

a v lese, formou chataření a campingů, v zimě jsou to zimní sporty a turistika. [1] 

 

2.7.3 Rekreace o dovolené a prázdninách 

Je způsobem dlouhodobého zotavení, soustředěným do atraktivního přírodního prostředí. 

Letní rekreace se obvykle váže k vodním plochám, zimní naopak k horským podmínkám 

pro sport a turistiku. Charakteristickým rysem tohoto způsobu rekreace je nárok na 

automobilovou dopravu, v současné době již každá rodina vlastní minimálně jeden osobní 

automobil. Bohužel jeho víkendové používání zatěžuje jak mnoho motorových 

komunikací, tak i samotné rekreační centra. [1] 

 

 Podle způsobu využití dělíme sportovní centra do tří základních skupin a to jsou 

zařízení neorganizovaného sportu, zařízení školní a zařízení pro organizovaný sport. 
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V dnešní době životní způsob obyvatel vede k budování nových objektů rekreačního  

a sportovního zaměření, a k větší možnosti vzájemného funkčního využití. Jde o integraci  

i s jinými funkcemi občanského vybavení jako jsou kultura, informační centra, restaurace, 

obchody atd. U těchto center je důležité oddělit provoz sportovců a návštěvníků a současně 

zajistit optické propojení s veřejností. Nutné je také zajistit dostatečné parkovací plochy,  

u vnitro-městského umístění je vhodné napojení na pěší zónu, toto napojení je oživením 

zóny ve večerních hodinách. V současné době je hlavní myšlenka zajistit stálé optimální 

podmínky různým vrcholovým sportům, to vede k většímu počtu krytých zařízení 

s celoročním využitím. Původní přírodní sportovní prostředí je nahrazováno prostředím 

umělým, tvoří se víceúčelové sportovní zařízení s možností využívání různými sporty, 

především míčovými. [1] 

 

2.8  Shrnutí teoretických východisek  

 

Návrh víceúčelové sportovní haly by tedy měl splňovat všechny výše uvedené teoretické 

východiska. Mezi základní patří začlenění stavby do přilehlé krajiny, tak aby tvořila s 

okolím harmonické životní prostředí, jak po stránce funkční, tak i z hlediska prostorového 

a sociálně-společenského uspořádání.  

 

 Z architektonického pohledu je nedílnou součástí znalost předmětů technických, 

typologických, výtvarných i teoretických. Při návrhu je nutno spojit funkci estetickou 

s užitnou a technickou s ekonomickou. Musí být respektovány tři stěžejní body 

architektury, a to statika tedy stabilita celé stavby, užitná funkce a estetický cíl, určující 

soulad všech proporcí navrhované sportovní haly.  

 

Z typologického hlediska je nutno splnit požadavky provozní, zdravotní, 

bezpečnostní, konstrukční, ekonomické i estetické. Navrhovaná sportovní hala má pro 

uživatele vytvořit zdravé a příjemné prostředí, kde mohou trávit volný čas. Při návrhu je 

nutno dbát na vhodné osvětlení a proslunění sportovní haly, tak aby sportovci při hře 

nebyli nepříjemně oslněni denním světlem a diváci neměli špatný pocit z tmavého 

prostředí. Je nutno navrhnout rozměry hrací plochy tak, aby vyhovovala předpisům 

jednotlivých soutěžních sportů. Dále se musí brát zřetel na pohybový a manipulační 
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prostor uživatelů, včetně imobilních. Zajištění přístupu a příjezdu ke sportovní hale, 

navržení vhodného počtu a umístění parkovacích míst. Je nutno navrhnout co nejkratší 

přístupovou trasu imobilních, proto je vhodné umístit jejich parkovaní co nejblíže vstupu 

do haly. Vyřešit bezbariérové opatření tak, aby se imobilní mohli volně pohybovat uvnitř  

i vně objektu.     

 

Navrhovaná sportovní hala se řadí do vyšší občanské vybavenosti, která je vázaná 

spíše na motorovou a meziměstskou železniční a autobusovou dopravu. Z hlediska 

časového využití se jedná o rekreaci každodenní, kterou realizujeme v okolí místa bydliště. 

Tento typ nejvíce přispívá k celkové fyziologické a psychické pohodě člověka. Řešená 

hala má sloučit všechny tři základní skupiny sportovních center a to, zařízení 

neorganizovaného sportu a zařízení pro školní i organizovaný sport. Reagovat na trend 

dnešní doby, kterým je slučování více druhů občanského vybavení. A také zajistit 

celoroční optimální podmínky, co největšímu počtu vrcholových sportů na jednom místě.  
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3. REKAPITULACE POZNATKŮ O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

 

 

3.1 Obecné informace o městě a jeho historie 

 

Obr. 1 – Znak města Třinec [14] 

 

Třinec leží v Moravskoslezském kraji u hranice s Polskem, má přibližně 37 600 obyvatel. 

Město se nachází v nadmořské výšce 306 m.n.m. a ze zeměpisného hlediska leží na 49° 40' 

40" stupni severní šířky a 18° 40' 22" stupni východní délky a je obklopeno horami 

Moravskoslezských a Slezských Beskyd. [14], [15] 

 

Pro příjezd do města se využívá mezinárodní silnice E 75 spojující Třinec 

s Českým Těšínem a Slovenskou republikou. V současné době je velkým přínosem 

nedávné napojení na rychlostní komunikaci R 48 do Frýdku – Místku, která dále pokračuje 

do Ostravy, kde se napojuje na dálnici D1, čímž se zlepšila dostupnost z celé České 

republiky. [14]  

 

Obec Třinec vznikla ve 14. století, první písemná zmínka je z roku 1444. Zásadní 

událostí v historii obce bylo založení Třineckých železáren v roce 1839. Na město byla 

obec povýšena v roce 1931. Později se k Třinci připojovaly i některé okolní obce. Město je 

vymezeno dvanácti katastrálními územími jsou to Guty, Karpentná, Nebory, Oldřichovice  

u Třince, Třinec, Konská, Horní Líštná, Kojkovice u Třince, Český Puncov, Dolní Líštná, 

Lyžbice a Tyra. [14], [15], [16]  

 

V okolí města jsou údolí lákající pěší turisty, cyklisty i lyžaře. V Třinci je celoroční 

sportovní vyžití. V Ropici je golfové hřiště, sportovní areál VITALITY SLEZSKO ve 
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Vendryni, organizace STARS, která vlastní halu, letní koupaliště, krytý bazén, městský 

stadión, fotbalové hřiště, minigolf, saunu, tenisové kurty a jiná zařízení určená pro 

profesionální i rekreační sport. V Třinci se každoročně koná Beskydská laťka, a další 

atletické závody na vysoké úrovni. Také se zde nachází beskydská škola létání EL 

SPEEDO. Ovšem největší popularitu má v Třinci hokej, dlouhodobě zde působí 

extraligový tým HC Oceláři Třinec, velkou popularitu mají zde také fotbal a florbal, hrající 

momentálně 2. ligu. [14], [16] 

 

3.2 Charakteristika řešeného území 

 

Řešené území leží v severovýchodní části města v katastrálním území Třinec. Jedná se  

o pozemky s parcelními čísly 230 a 223/1, tvar pozemků je nepravidelný s rozlohou 

přibližně 4574 m
2
. Řešená oblast je ohraničena místní komunikací U Splavu. Daná lokalita 

se nachází v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, ve vlastnictví města Třinec.  

 

Tab. 1 – Výpis z katastru nemovitostí [11] 

Parcelní číslo: 230 

Výměra [m
2
]: 2880 

Katastrální území: Třinec 770892 

Číslo LV: 1218 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 

Parcelní číslo: 223/1 

Výměra [m
2
]: 1694 

Katastrální území: Třinec 770892 

Číslo LV: 1218 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zahrada 
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3.3 Stávající stav 

 

V územním plánu města Třinec leží řešené území v zóně občanské vybavenosti a v zóně 

dopravy. Na ploše určené k návrhu haly stojí budova mateřské školy, dále se na pozemcích 

nachází dětské hřiště s prolézačkami a víceúčelové tartanové hřiště, obě tyto hřiště jsou ve 

špatném stavu a budou odstraněny. V řešeném území leží stromy, keře a porosty, které jsou 

také určené k odstranění. Terén je rovinný s mírným sklonem. 

 

 

Obr. 2 – Foto stávajícího stavu 

Další fotodokumentace a zakreslení stávajícího stavu jsou umístěny v příloze č. 1 a na  

výkrese č. 2. 

 

3.4 Širší vztahy, napojení na dopravní infrastrukturu 

 

Určená oblast leží nedaleko železniční stanice a autobusového stanoviště v docházkové 

vzdálenosti 10 minut. Přístupnost víceúčelové sportovní haly je zajištěna jak příjezdem 

osobním automobilem, tak i pomocí MHD, nejbližší zástavka je umístěna u řešené oblasti 

přímo na ulici U Splavu. V provozu je šestnáct autobusových linek začleněných do Veolia 

Transport Morava a.s. Výhodou umístění je možnost využití vnitrostátní autobusové 

dopravy a železniční trati 320, kde kromě osobních vlaků zastavují i rychlíky a vlaky 
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EuroCity a InterCity. Výhodou je rychlá dostupnost zdravotní péče z nedaleké nemocnice 

Třinec, dojezdová vzdálenost záchranné služby je do čtyř minut. 

 

Místní komunikace U Splavu vede ke kruhovému objezdu, který spojuje tři hlavní 

směry. Komunikace II. třídy č. 476 vede severním směrem do Polska a jižním směrem do 

centra města, západním směrem vede komunikace II. třídy č. 468, ze které se lze napojit na 

rychlostní komunikaci R 48 do Frýdku – Místku, a dále do celé České republiky.  

 

Řešené území leží v areálu Masarykovy základní a mateřské školy, v tomto areálu 

se dále nachází venkovní hokejbalové hřiště, které slouží hlavně hokejbalovému týmu 

Třinec, hrajícímu extraligu.  

 

3.5 Limity území 

 

Na pozemku se nachází nevhodné umístění sloupu a rozvodu elektrického vedení 

nadzemního do 35 kV, které bude přeloženo. Dále se v jižní části řešeného území nachází 

elektrické vedení podzemní do 110 kV. Ochranné pásmo těchto vedení je 1,0 m po obou 

stranách od krajního vodiče. Přívod vody pitné do stávající mateřské školy má ochranné 

pásmo 1,5 m. V řešené oblasti se nachází rozvod horkovodu podzemního, který se bude 

muset přeložit. Část území se nachází v záplavové oblasti 100leté vody, proto bude 

navržena protipovodňová zeď pod plotem východní části řešené oblasti. Jednotlivé 

ochranné pásma a limity v území jsou graficky znázorněny ve výkresové části a to ve 

výkrese č. 4 – Situace limitů území. 

 

Tab. 2 – Ochranná pásma 

Druh Vlastník Velikost ochranného pásma [m]  

el. vedení nadzemní do 35kV ČEZ Distribuce 1 m 

el. vedení podzemní do 110kV ČEZ Distribuce 1 m 

rozvod vody pitné SmVaK 1,5 m 

rozvod horkovodu podzemního Distribuce tepla 2,5 m 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

 

4.1 Charakteristiky obou variant navrţené stavby a jejího uţívání 

 

Navržená víceúčelová sportovní hala bude sloužit širokému využití občanů, využívat ji 

budou žáci stávající základní školy, rekreační sportovci a také soutěžní sporty, jako jsou 

florbal, házená, futsal, tenis, volejbal, badminton a basketbal.  

 

Vstup do objektu je řešen bez jakýchkoliv výškových překážek z navrženého 

chodníku opatřeného umělými vodícími liniemi. V návrhu je brán zřetel na minimální 

manipulační prostor pro otáčení vozíku, a to kruh o průměru 1 500 mm (1 800 pro 

komfortnější užívání OSSPO). Před vstupem do objektu je volná plocha 1 500/1 500 mm. 

Sklon je jenom v jednom směru a není větší než 1:50 (2,0%). Vstup do objektu má šířku 

1 750 mm, je tvořen dvoukřídlovými dveřmi, hlavní křídlo umožňuje otevření 900 mm a je 

ve výši 850 mm opatřeno vodorovnými madly. Dveře jsou ze 2/3 prosklené, výška 

prosklení není nižší než 400 mm. Okna jsou navržena jako otvíravá, sklápěcí otvírané 

klikou z vnitřní strany, pouze v místnostech určených speciálně osobám OSSPO je vždy 

minimálně jedno okno navrženo s pákovým ovládáním, umístěným ve výšce  

1 000 mm nad podlahou. Parapet je ve výšce 900 mm.  

 

Stěny šaten a hygienických zařízení umožňují kotvení madel s nosností  

min. 150 kg. Záchodové kabiny jsou navrženy s rozměry 900/1 500 a více, s dveřmi 

otevíranými dovnitř. Záchody pro OSSPO mají rozměry 1 800/2 150 mm, dveře jsou 

otvíravé ven, mají šířku 800 mm a jsou opatřeny zámkem, který je odjistitelný zvenku. 

V záchodové kabině pro imobilní je umístěno kromě záchodové mísy s madly také 

umyvadlo, háček na oděvy, zrcadlo a odpadkový koš.  

 

V každé šatně je navržena vždy 1 sprcha pro 5 sportovců. Sprchové boxy mají 

půdorysné rozměry 900/900 mm, sprchové kouty pro imobilní sportovce jsou opatřeny 

sklopným sedátkem, vodorovným i svislým madlem a ruční sprchou s pákovým 

ovládáním.  
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Schodiště je navrženo jako dvouramenné s 20 stupni (v každém rameni 10 stupňů), 

se sklonem 29°, který je dostačující vzhledem k návrhu výtahu v hale. Schodiště je 

opatřeno zábradlím, kotveným do konstrukce schodiště a madly uchyceními na stěnách. 

Tyto bezpečnostní prvky jsou umístěny ve výšce 900 mm a přesahují  

o 150 mm první a poslední stupeň u obou ramen. Madla jsou od stěn odsazena  

70 mm, jejich tvar umožňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. Stupnice nástupního  

a výstupního schodišťového ramene jsou od ostatních kontrastně označena. Před výtahem 

je dostatečný manipulační prostor pro OSSPO, výtah je navržen se samočinnými 

posuvnými dveřmi šířky 900 mm a klecí s rozměry 1 100/1 400 mm. Uvnitř výtahu jsou 

umístěny příslušné ovládací tlačítka a sedátko v jejich dosahu.   

 

Přístup do sportovní haly je řešen u obou variant stejně z místní komunikace  

U Splavu, kde je navrhnut nový chodník pro pěší šířky 1,5 m. Automobilová doprava je 

vedena na řešené území také z místní komunikace U Splavu, ale je na rozdíl od pěších 

vedena z jižního směru. V areálu jsou navržena nová parkovací místa, dle normy  

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. [9]  

 

4.2 Architektonický návrh A 

 

Základní rozdílem mezi navrženými variantami je v dispozičním uspořádání uvnitř 

haly. Víceúčelová sportovní hala se skládá kromě vlastní hrací plochy, také z 8 šaten, 

z nichž jedna je navržena pro imobilní, pět je určeno sportovcům, jedna pro sudí a jedna 

slouží zaměstnancům recepce. V 1.NP se dále nachází ošetřovna, recepce, bar, WC pro 

diváky a návštěvníky baru, včetně imobilních, nářaďovna, sklady, technická a úklidová 

místnost. Součástí 1.NP je také schodiště a výtah, které jsou umístěny uprostřed prostoru 

haly a proto sportovci i diváci po průchodu recepcí využívají stejnou chodbu. Sportovci 

mají dále navrženy čisté chodby k jednotlivým šatnám, kde již diváci nemají přístup, 

z těchto chodeb je přímý přístup do haly.  

 

Ve 2.NP je umístěna tribuna A a B, tribuna OSSPO a také tribuna VIP, dále je na 

patře umístěno WC pro imobilní a úklidová místnost. Tribuny mají kapacitu cca 150 osob, 

bar je navržen pro 35 návštěvníků. 
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4.3 Architektonický návrh B 

 

Sportovní hala se skládá kromě vlastní hrací plochy, také z 9 šaten, z nichž jedna je 

navržena pro imobilní, pět je určeno sportovcům, dvě pro sudí a jedna slouží 

zaměstnancům recepce. Šatny pro sportovce jsou navrženy jako věšákové s kapacitou 20 

osob na 1 šatnu, šatna pro OSSPO je určena pro 12 sportovců. V 1.NP se dále nachází 

recepce se schodištěm a výtahem, bar, WC pro diváky a návštěvníky baru, včetně 

imobilních, ošetřovna, nářaďovna, sklady, technická a úklidová místnost. Ošetřovna je 

vybavena lehátkem a skříňkou s vybavením první pomoci a nosítky. Schodiště i výtah jsou 

umístěny u vstupu do objektu, sportovci v recepci obdrží klíč od šatny a dále pokračují 

čistou chodbou do určené šatny, diváci se budou pohybovat buď po schodišti, nebo pomocí 

výtahu na tribuny ve 2.NP.  

 

Ve 2.NP je navrženo 15 pokojů, z nichž 2 jsou upraveny dle požadavků OSSPO. 

Tyto pokoje mají sloužit především sportovcům, hlavně v době zápasů a soustředění. Dále 

se na podlaží nachází tribuna A a B, tribuna imobilních, WC pro OSSPO a dvě úklidové 

místnosti. Diváci budou mít přístup na tribuny pouze v době konání zápasů, nebo těsně 

před začátkem, proto nebude vadit společná chodba ve 2.NP, určená pro příchod diváků na 

tribuny a přístup sportovců k jednotlivým pokojům.  

 

4.4. Výběr varianty pro další detailní zpracování 

 

Jako varianta pro detailní zpracování byla vybrána varianta B. Především pro její 

dispoziční uspořádání, včetně navržené ubytovny. Ve vybrané variantě je vhodné umístění 

schodiště a výtahu u vstupu do objektu, kdy se oddělí pohyb sportovců od návštěvníků. 

Z pohledu diváka je lepší mít co nejkratší a nejjednodušší cestu na tribunu. V Třinci je 

pouze jedna víceúčelová sportovní hala, která právě tento požadavek nesplňuje. Pro 

člověka, který na ní není zvyklý a nepohybuje se v tomto prostoru pravidelně, je orientace 

uvnitř velmi těžká.  Navržené pokoje budou přínosem pro sportovce i jejich oddíly, jak 

v době soustředění, tak i v době zápasů, kdy hostující celek nebude muset po zápase 

cestovat daleko za ubytováním.  
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5. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

5.1 Identifikace stavby 

Tab. 3 – Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Objemová studie víceúčelové sportovní haly, Třinec 
  

Místo stavby: Obec Třinec 

 katastrální území Třinec 

 parcely č. 230, 2231/1 
  

Stavebník: Město Třinec 

 Jablunkovská 160 

 739 61, Třinec 
  

Zpracovatel: Lucie Kluzová 

 Jablunkov, 527 

 739 91, Jablunkov 

 

5.2 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na infrastrukturu 

 

Byl proveden vlastní průzkum řešení oblasti. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

bude tvořit sjezd z místní komunikace U Splavu přilehlé k pozemku navržené sportovní 

haly. Na pozemku bude zřízen příjezd a přístup ke sportovní hale. 

 

Stavba bude dělena na jednotlivé stavební objekty: 

 

SO 01 - Víceúčelová sportovní hala 

- zastavěná plocha [m
2
]   2 025 m

2 

- obestavěný prostor [m
3
]  31 665 m

3 

 

SO 02 - Přípojka pitné vody 

  - délka přípojky [m]   38,1 m 
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SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace 

  - délka přípojky [m]   31,5 m 

 

SO 04 – Dešťová kanalizace 

  - délka kanalizace [m]  143,7 m 

 

SO 05 – Horkovodní přípojka 

  - délka přípojky [m]   2,6 m 

 

SO 06 - Přípojka silového elektrického vedení NN 

  - délka přípojky [m]   29,4 m 

 

SO 07 - Přípojka sdělovacího elektrického vedení  

  - délka přípojky [m]   19,7 m 

 

SO 08  - Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 

 

SO 09  - Přeložka stávajícího silového vedení NN 

  - délka přeložky [m]   24,4 m 

 

SO 10  - Přeložka stávajícího horkovodního vedení 

  - délka přeložky [m]   89,3 m 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

6.1 Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek je mírně svažitý. Na pozemku se budou muset odstranit stávající dětské 

prolézačky, víceúčelové hřiště a pískoviště. Dále budou odstraněny určené stromy a keře  

a vybourá se část zpevněných ploch. Provede se přeložka nadzemního elektrického vedení 

NN. Místem navržené sportovní haly prochází podzemní horkovodní vedení, které bude 

přeloženo. Část řešené oblasti se nachází v záplavové oblasti 100leté vody, proto bude 

vybudována protipovodňová zeď pod plotem východní části pozemku. Před zahájením 

zemních prací bude provedeno pokosení travního porostu pozemku staveniště. Zemní 

práce se zahájí skrývkou ornice, která bude uložena na pozemku staveniště a použije se 

k závěrečným úpravám pozemku po dokončení výstavby. 

 

6.2 Stavebně technické, konstrukční a dispoziční řešení 

 

6.2.1 Víceúčelová sportovní hala - SO 01 

 

Sportovní hala je pravidelného půdorysu, hlavní plochu tvoří obdélník 45,8x 33,0m nad 

kterým je navržena oblouková střešní konstrukce ve výšce 15,4m. K této ploše je navržena 

nižší část tvaru L o rozměrech 51,0x6,0x26,75x10 m, střecha je ve výšce 9,0 m. 

 

V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí, schodištěm, výtahem, barem, šatny, 

sklady, ošetřovna, nářaďovna, úklidová a technická místnost, toalety a vlastní hrací plocha 

sportovní haly. Bar je navržen s kapacitou 35 osob. Ve 2.NP je umístěno 15 pokojů, 

z nichž jsou 2 pokoje přizpůsobeny imobilním občanům, dále je na patře umístěna tribuna 

OSSPO, dvě tribuny s celkovou kapacitou 114 sedadel, toalety pro OSSPO a dvě úklidové 

místnosti. Prostory šaten a hygienických zařízení jsou navrženy s keramickou 

protiskluzovou dlažbou. Povrch hrací plochy je z vinylového povrchu Taraflex Sport 

Performance Plus, zelené barvy. 
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Konstrukce základů jsou navrženy běžného provedení, plošné, v dolní části 

z prostého betonu, v horní části z betonu železového. Zdivo obvodové, vnitřní nosné, 

výplňové včetně příslušných překladů a věnců, jsou řešeny stavebním systémem 

POROTHERM. Stropy jsou také navrženy ze stavebního systému POROTHERM. Střecha 

je oblouková, nosnou konstrukci tvoří svislé a obloukové dřevěné lepené vazníky, lepená 

ztužidla a zavětrovací ocelové kříže. Střecha je navržena s krytinou z hladkých plechů 

LINDAB. Okna jsou v celém objektu plastová, otvíravé a sklápěcí, zasklená izolačním 

dvojsklem. Venkovní dveře jsou hliníkové a vnitřní hliníkové a dřevěné, jsou navrženy 

včetně zárubní a přechodových duralových lišt.    

     

6.2.2 Přípojka pitné vody - SO 02 

 

Zásobení sportovní haly pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou 

na místní vodovodní řad DN 80. Vodoměr a hlavní uzávěr vody budou umístěny v 

napojované sportovní hale.  

 

Výpočet spotřeby vody: dle [6] 

 

- Výpočet průměrné denní potřeby vody dle vzorce isid PqQ    

siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 

iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 149 návštěvníků  

Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os 
. 
den, pro ubytovánu 150 l/os 

. 
den.  

 1504160149isid PqQ 15 090 l/den 

 

- Výpočet maximální denní potřeby vody dle vzorce ddd kQQ max,  

dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 

 25,115090max, ddd kQQ  18 863 l/den 

 

- Výpočet maximální hodinové potřeby vody dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24

1
 

hk součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,8 



20 

 

 8,118863
24

1

24

1
max,max, hdh kQQ  1 415 l/h = 0,39 l/s 

 

- Výpočet DN 










439,04max,hQ
DN  70 mm 

 

Materiál: 

 

Potrubí přípojky vodovodu bude z PE trub tlakových HDPE DN 80. Napojení na 

vodovodní řad se provede pomocí navrtávacího pásu a armatur. Pod zpevněnými plochami 

se přípojka vody pitné uloží do ochranného potrubí DN 160. Potrubí bude plnit zároveň 

funkci požárního vodovodu, který upravuje norma ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 

staveb – zásobování požární vodou, která stanovuje potřebu požární vody dle druhu 

objektů a jejich plochy požárního úseku S. Dle této normy vyhovuje navržený průměr  

DN 80. Potrubí bude uloženo do hloubky min. 1,2 m.  

 

 Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m.  

 

6.2.3 Přípojka splaškové kanalizace – SO 03 

 

Odvod splaškových vod je navržen splaškovou kanalizační přípojkou, napojenou do místní 

splaškové kanalizace, která byla zrealizována v rámci programu REVITALIZACE 

POVODÍ OLŠE. Při výpočtu vycházíme z množství vodárenské potřeby vody, která se 

rovná množství splašků. 

 

Výpočet splaškových odpadních vod: dle [6] 

 

- Výpočet průměrného denního průtoku splaškových vod dle vzorce isid PqQ    

siq je specifická spotřeba vody [ l / (osoba 
.
 den)] 
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iP je počet účelových jednotek, tzn. počet osob = 149 návštěvníků 

Specifická spotřeba vody pro sportovní halu je 60 l/os 
. 
den, pro ubytovánu 150 l/os 

. 
den.  

 1504160149isid PqQ 15 090 l/den 

 

- Výpočet maximálního denního průtoku dle vzorce ddd kQQ max,  

dk součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody = 1,25 

 25,115090max, ddd kQQ  18 863 l/den 

 

- Výpočet max. hodinového průtoku splaškových vod dle vzorce hdh kQQ  max,max,
24

1
 

hk součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod = 5,15 

 15,518863
24

1

24

1
max,max, hdh kQQ  4 048 l/h = 1,12 l/s  

 

- Výpočet DN 










412,14max,hQ
DN  120 mm 

 

Materiál: 

 

Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 

provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 

SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 

šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 

kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné.  

 

Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m.  
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6.2.4 Dešťová kanalizace – SO 04 

 

Kanalizace dešťová odvádí dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch. Je 

složena z lapačů střešních splavenin a uličních vpustí zaústěných do navrženého ležatého 

potrubí DN 200, které je napojeno přes dešťové kanalizační šachty a ústí do vsakovacích 

bloků, určených k utrácení dešťových vod na vlastním pozemku. Jejich výpočet viz příloha 

č. 2 – Výpočet objemu vsakovací nádrže. 

 

Výpočet dešťových odpadních vod: dle [6] 

 

- Výpočtový průtok dle vzorce svýp qSQ   

  součinitel odtoku = 0,9 

S  odvodňovaná plocha = 0,243 ha (střecha) + 0,169 ha (zpevněné plochy) = 0,412 ha 

sq  vydatnost směrodatného deště = 125  l / (s 
.
 ha) 

4,46125412,09,0  svýp qSQ  l/s  

Návrh DN 200, dle dimenzování pro POLO ECO plus (Q = 47,10 l/s, v = 1,73 m/s,  

spád = 2%) [23]. 

 

Materiál: 

 

Kanalizační potrubí je vedeno ve volných plochách a plochách s občasným lehkým 

provozem, proto bude provedeno ze stavebního systému pro kanalizaci - POLO-ECO plus 

SN8 -DN 200, hladkých kanalizačních trubek a tvarovek z polypropylenu. Kanalizační 

šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci z WAWIN, v sestavě 

kanalizační dno, prodloužení šachty a krycí víko, provedení pochozí nebo pojízdné.  

 

Na dno výkopu se provede podkladní lože pod potrubí mocnosti 0,1 m, hutněné. Po 

uložení potrubí bude proveden obsyp do výše 300 mm nad potrubím, hutněný. Pro podsyp  

a obsyp lze použít jen písek nebo jiný vhodný materiál bez ostrohranných částic. Zásyp rýh 

bude proveden výkopkem, hutněný po vrstvách max. 0,3 m.  
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6.2.5 Horkovodní přípojka – SO 05 

 

Výpočet potřeby tepla se řadí dle využití do kategorie vytápění vnitřních prostor objektů 

(ztráty tepla prostupem). Vycházíme z tepelných bilancí budov za setrvalého stavu při 

určitých klimatických podmínkách. Výpočet je proveden zjednodušeným výpočtem 

vycházejícím ze znalosti obestavěného prostoru a tepelné charakteristiky budovy. [6] 

Výpočet potřeby tepla: dle [6] 

 

- Výpočet tepelného příkonu budovy )( zvoob ttqVG   

V obestavěný prostor budovy = 31 665 m
3 

oq  tepelná charakteristika budovy = 0,44 [W / (m
3
 
.
 K)] 

vt  průměrná vnitřní teplota = 18 ºC = 291,15 K 

zt  nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti = - 15 ºC = 258,15 K 

 )15,25815,291(44,031655)( zvoob ttqVG  459 631 W 

 

- Výpočet ročního odběru 
61024)(  nttqVG zpvoor  

zpt  průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období = 3,6 ºC = 276,75 K 

n  počet dní otopného období podle třicetiletého nebo padesátiletého průměru = 219 dní 

  66 1021924)75,27615,291(44,0316551024)( nttqVG zpvoor  

= 1 054 MWh/r 

 

Materiál: 

 

Horkovodní potrubí bude provedeno podzemním dvoutrubkovým systémem z 

předizolovaného potrubí ALSTOM 2x DN 40 (110 IZ).  

 

6.2.6 Přípojka silového elektrického vedení NN – SO 06 

 

Zásobení elektrickou energií bude napojeno na místní rozvod NN - ČEZ Distribuce. Na 

pozemku bude vybudován elektroměrový pilíř pro napojení elektrickou energii sportovní 

haly. Výpočet je stanoven dle výpočtů pro stavbu bytového charakteru.  
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Výpočet potřeby elektrické energie: dle [6] 

 

- Výpočtové zatížení nbio PP   

biP  součet soudobých příkonů všech připojených bytů na dané vedení, protože je potřeba 

určit spotřebu sportovní haly zavedeme předpoklad, že 1byt = 4 osobám, kapacita haly je 

149 sedadel, proto budeme uvažovat 37 bytů. Dle hodnoty specifické potřeby elektrické 

energie řadíme objekt do kategorie B2, tj. pro byt v němž se elektrická energie používá pro 

osvětlení, drobné domácí elektrospotřebiče, elektrický sporák s pečící troubou a přípravu 

TUV, 10,10biP . 

n  soudobost pro n bytů = 0,39 

14639,010,1037  nbio PP   kVA 

 

Dle tabulky počtu bytových jednotek zásobených elektrickou energií z jedné 

trafostanice příslušného výkonu, bude objekt napojen na trafostanici o výkonu 250 kVA. 

Tato trafostanice vyhoví i vzhledem k výpočtovému zatížení oP . 

 

6.2.7 Přípojka sdělovacího elektrického vedení – SO 07 

 

V uvedené lokalitě se nachází rozvod podzemní telekomunikační sítě Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s.. Rozvod se nachází západně od řešené oblasti, přípojka bude vedena do nově 

navržené sportovní haly. Její návrh a požadavky pro provedení určí správce sítě Telefónica 

O2 Czech Republic, a.s.. 

 

6.2.8 Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) – SO 08 

 

Chodníky: 

Přístupy budou řešeny nepojízdnou zpevněnou plochou s povrchem ze zámkové dlažby. 

Chodníky jsou navrženy s šířkou 1,5 m a 2 m. Provede se skrývka ornice, která bude 

uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. Budou 

provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace použitého 

povrchu. Vytěžená zemina se uskladní na pozemku staveniště a použije se k závěrečným 

úpravám pozemku. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4.  
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Skladba zámkové dlažby D2-D-1-CH-PII a PIII (chodník): 

- Betonová zámková dlažba    tl.   60 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)   tl. 150 mm ↓45 MPa 

Celkem 250 mm 

 

 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  

100 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí konstrukční vrstva ze 

struskového materiálu tloušťky 150 mm. Dále se provede kladecí vrstva z drceného 

kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást betonová zámková dlažba tloušťky 

60 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. 

 

Příjezdy a parkování: 

Příjezd do areálu je navržen z místní komunikace U Splavu. Vjezd ke sportovní hale je 

z jižní strany. Výjezd vozidel je pak veden pomocí jednosměrné komunikace šířky 3,5 m 

do severní části řešeného území, jednosměrná komunikace se pak napojí na opravenou 

stávající dvousměrnou komunikaci, která má šířku 6 m. Rozměry komunikací jsou 

stanoveny dle normy ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [8] 

Podél jednosměrné komunikace jsou navržena šikmá parkovací stání. Kapacita parkování 

je 27 parkovacích míst, 2 stání pro OSSPO a 1 stání pro autobus. Parkovací stání pro 

imobilní a autobus jsou navrhnuta u vstupu do haly, pro co nejkratší docházkovou 

vzdálenost. Parkovací stání byla navržena dle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních 

komunikací. [9] 

 

Výpočet počtu parkovacích stání: dle [9]  

 

paa kkPkON  00  

 

N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

0O  základní počet odstavných stání dle tab. 34 - ČSN 73 6110. Pro sportoviště s diváky 

– halu, určujeme počet parkovacích míst podle účelové jednotky, kterou je v tomto případě 

počet diváků. Na 1 stání připadá 10-12 diváků, proto na 114 diváků + 35 návštěvníků baru 

= 149 návštěvníků připadá 12,4 parkovacího stání.  
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0P  základní počet parkovacích stání dle tab. 34 - ČSN 73 6110. V tomto případě se 

postupuje stejně jako při výpočtu, proto 4,120 P parkovacího stání. 

ak  součinitel vlivu stupně automobilizace = 1 

pk  součinitel redukce počtu stání. Dle charakteru území řadíme danou oblast dle tab. 30, 

31, 32 - ČSN 73 6110 do kategorie B. Navrhovaná sportovní hala je v docházkové 

vzdálenosti 10 minut od autobusového stanoviště a vlakového nádraží, dále je přímo na 

hranici areálu umístěna autobusová zastávka MHD. Dle počtu obyvatel je zařazena do 

skupiny 2 – obce (města) do 50 000 obyvatel. Dále do již zmiňované kategorie B – stavby 

v centru obce, ale mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita 

obsluhy území městskou hromadnou dopravou.  8,0pk  

32,228,014,1214,1200  paa kkPkON  = > min. 23 stání  

 

Příjezdy jsou navrhnuty s asfaltovým povrchem a parkování bude řešeno 

zpevněnou plochou pojízdnou ze zámkové dlažby. Provede se skrývka ornice, která bude 

uložena na pozemku staveniště a použije se k závěrečným úpravám pozemku. Budou 

provedeny odkopávky na úroveň základové pláně do mocnosti dle specifikace použitého 

povrchu. Pro odkopávky se předpokládá třída těžitelnost 3-4.  

 

Skladba zámkové dlažba D1-D-1-V-PII (parkoviště): 

- Betonová zámková dlažba    tl.   80 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm ↓110 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)   tl.   90 mm  ↓80 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 32-64)  tl. 100 mm  ↓80 MPa 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-124)  tl. 100 mm  ↓45 MPa 

Celkem 410 mm 

 

 Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca  

260 mm se provede zhutnění. Na tento podklad se položí postupně konstrukční vrstvy 

struskového materiálu předepsaných tloušťek, každá jednotlivá vrstva se zhutní. Dále se 

provede kladecí vrstva z drceného kameniva tloušťky 40 mm. Na tuto vrstvu se bude klást 

betonová zámková dlažba tloušťky 80 mm, zhutní se a provede se nezbytné pískování. 
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Skladba asfaltové komunikace D1-N-1-III-P2 (příjezdy): 

- ABS I       tl.   40 mm 

- ABH I       tl.   60 mm  

- Obalované kamenivo     tl.   50 mm  ↓140 MPa 

- Kamenivo (fr. 0-22)     tl.   70 mm  ↓90 MPa 

- Štěrk (fr. 32-63)     tl. 100 mm  ↓90 MPa 

- Štěrkodrť (fr. 0-63)     tl. 150 mm  ↓60 MPa 

Celkem 470 mm 

 

Po odstranění vrstvy ornice v tloušťce 150 mm a odkopu zeminy tloušťky cca 300 mm 

bude provedeno zhutnění. Následně se provede násyp postupně všech vrstev štěrku a 

kameniva a zhutnění se každá jednotlivá vrstva zvlášť. Dále se položí zhutněná vrstva 

obalovaného kameniva a ložná vrstva asfaltového betonu hrubozrnného a střednězrnného, 

tyto vrstvy budou také hutněné.  

 

Mobiliář a zeleň: 

 

Mezi navržené prvky městského mobiliáře patří dětské hřiště s herní sestavou, 

pružinovými houpadly, lavičky a odpadkové koše umístěné v celé řešené oblasti. Dětské 

hřiště je navrženo v severní části řešeného území. Celková plocha dětského hřiště je  

96,6 m
2
, povrch bude z pryžové protipádové dlažby tloušťky min. 50 mm. Tento povrch 

vyhovuje požadavkům ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz. [11] Mezi jednotlivé 

části dětského hřiště jsou navrženy prvky, které jsou certifikovány dle ČSN EN 1176 – 

Zařízení dětských hřišť. [10] 
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Specifikace vybavení mobiliáře: 

 

Tab. 4 – Specifikace M-01 [18] 

M-01 – HERNÍ SESTAVA – hrad jednověžový – 1 ks 

Věková kategorie: od 3 do 14 let 

Potřebná plocha pro realizaci: 9,5x 9,16 m 

Plocha bezpečnostní zóny: 51 m
2
 

Obvod bezpečnostní zóny: 31 m 

Rozměry zařízení: 4,7x 4,3x 4,05 m 

Moţná výška volného pádu: 2 m 

Počet uţivatelů: 10 

Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,3 

 

  

Obr. 3 – Herní sestava – hrad jednověžový [18] 
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Tab. 5 – Specifikace M-02 [18] 

M-02 – HERNÍ PRVKY – pružinová houpadla – 2 ks 

Věková kategorie: od 3 do 12 let 

Potřebná plocha pro 

realizaci: 

3,9x 3,25 m 

Plocha bezpečnostní zóny: 11 m
2
 

Obvod bezpečnostní zóny: 12 m 

Rozměry zařízení: 0,9x 0,31x 0,92 m 

Moţná výška volného pádu: 0,51 m 

Počet uţivatelů: 1 

Certifikováno dle: ČSN EN 1176 – 1,6 

 

  

Obr. 4 – Herní prvek – pružinové houpadlo [18] 

 

Tab. 6 – Specifikace M-03[19] 

M-03 – LAVIČKA OKOLO STROMU S OPĚRADLEM – 1 ks 

Rozměr: 3,2x 3,2x 0,85 m 

Hmotnost: 244 kg 

Určení: exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

 

Obr. 5 – Lavička okolo stromu [19] 
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Tab. 7 – Specifikace M-04[19] 

M-04 – LAVIČKA S OPĚRADLEM – 3 ks 

Rozměr: 1,9x 0,8x 1,15 m 

Hmotnost: 85 kg 

Určení: exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

Tab. 8 – Specifikace M-05[19] 

M-05 – KOŠ KULATÝ – 11 ks 

Rozměr: 0,44x 0,44x 0,75 m 

Hmotnost: 20 kg 

Určení: exteriér 

Materiál dřevěné části: trnovník akát 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 

 

Tab. 9 – Specifikace M-06[18] 

M-06 – STOJAN NA KOLA – 1 ks 

Rozměr: 3,5x 0,4 m 

Materiál kovové části: nerezová ocel 

 

Osvětlení: 

 

Vzhledem k tomu že se nenavrhuje přípojka veřejného osvětlení, z důvodu že stávající 

osvětlení je umístěno podél komunikace U Splavu a je tedy dostačující, budeme řešit 

jenom osvětlení dětského hřiště, chodníků a parkovacích stání. Všechny tyto osvětlení 

budou řešeny pomocí venkovních nástěnných svítidel, umístěných na budově navrhované 

sportovní haly a napojených na sportovní halu. Dětské hřiště zároveň osvětluje stávající 

veřejné osvětlení. 
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7. PROPOČET NÁKLADŮ 

 

 

Propočet nákladů je stanoven na základě cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2011, 

který byl vytvořen na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů [22]. 

Dále podle průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, aktualizované pro rok 

2010. [13] 

 

Tab. 10 – Propočet nákladů 

Poloţka Počet mj. mj. Cena/mj. 
Cena celkem 

[bez DPH] 

SO01 - Víceúčelová 

sportovní hala 
31 665 m

3
 6 145 Kč 194 581 425 Kč 

SO02 – Přípojka pitné vody 38,1 m 3 000 Kč 114 300 Kč 

SO03 – Přípojka splaškové 

kanalizace 
31,5 m 3 900 Kč 122 850 Kč 

SO04 – Dešťová kanalizace 143,7 m 3 900 Kč 560 430 Kč 

SO05 – Přípojka horkovodní 2,6 m 4 500 Kč 11 700 Kč 

SO06 – Přípojka silového 

elektrického vedení NN 
29,4 m 1 162 Kč 34 163 Kč 

SO07 – Přípojka sdělovacího 

elektrického vedení 
19,7 m 733 Kč 14 440 Kč 

SO08 – Vnější vybavení budov (zpevněné plochy, mobiliář, zeleň) 

Asfaltová komunikace 1 167,4 m
2
 1 342 Kč 1 566 651 Kč 

Parkoviště – zámková dlažba 519,0 m
2
 1 070 Kč 555 330 Kč 

Chodníky – zámková dlažba 338,0 m
2
 926 Kč 312 988 Kč 

Dětské hřiště – pryž. dlažba 96,6 m
2
 911 Kč 88 002 Kč 

M-01 – hrad jednověžový 1 ks 132 700 Kč 132 700 Kč 

M-02 – pružinové houpadlo 2 ks 6 900 Kč 13 800 Kč 

M-03 – lavička okolo stromu 1 ks 36 800 Kč 36 800 Kč 

M-04 – lavička s opěradlem 3 ks 3 700 Kč 11 100 Kč 

M-05 – koš kulatý 11 ks 4 800 Kč 52 800 Kč 
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M-06 – stojan na kola 1 ks 6 700 Kč 6 700 Kč 

M-07 – nástěnné svítidlo 12 ks 454 Kč 5 448 Kč 

Pokácení nevhodných stromů 19 ks 2 230 Kč 42 370 Kč 

Výsadba stromů  1 ks 741 Kč 741 Kč 

Lípa srdčitá 1 ks 5 833 Kč 5 833 Kč 

Založení trávníku parkového 841,1 m
2
 54 Kč 45 420 Kč 

Trávní směs - parkový 

trávník okrasný 
17 kg 198 Kč 3 366 Kč 

Oplocení 52,6 m 876 Kč 46 077 Kč 

Celkem SO08 2 926 127 Kč 

SO09 – Přeložka stávajícího 

silového vedení NN 
24,4 m 1 162 Kč 28 353 Kč 

SO10 - Přeložka stávajícího 

horkovodního vedení 
89,3 m 5 000 Kč 446 500 Kč 

Celková cena [bez DPH] 198 840 288 Kč 

Celková cena [DPH = 20%] 238 608 346 Kč 
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8. ZÁVĚR 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat objemovou studii návrhu víceúčelové sportovní 

haly na území města Třinec. Zadavatelem tématu pro zpracování bakalářské práce byl 

Městský úřad Třinec. Město a dotčené orgány poskytly potřebné podklady pro 

vypracování, dalším podkladem byl vlastní průzkum řešené oblasti.  

 

 Sportovní hala je navržena pro využívání stávající základní školou, rekreačními 

sportovci a soutěžními sporty. Studie v daném území řeší dopravní a technickou 

infrastrukturu. Součástí práce je návrh mobiliáře a zeleně. Celé území vyhovuje 

požadavkům bezbariérového využívání.    

 

 Náklady na výstavbu víceúčelové sportovní haly se pohybují okolo 240 mil. Kč. 

Tato cena je pouze orientační, předpokládá se, že konečné náklady na výstavbu můžou být 

odlišné. Vzhledem k ekonomické krizi ve stavebnictví mají stavební firmy velký zájem 

realizovat větší objekty, jejich nabídkové rozpočty bývají nižší než projekční. Proto 

odhaduji, že konečná cena stavby bude nižší, než zpracovaný propočet nákladů.   

 

 Z pohledu města Třinec je v současné době navržená sportovní hala mimo finanční 

rozpočet města. Studie odpovídá představě zadavatele, slučuje více druhů občanského 

vybavení a zajišťuje celoroční optimální podmínky více vrcholovým sportům.     
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu 

 

Přehled fotografií. 

 

 

A - Stávající vjezd do areálu. 
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B – Dětské a víceúčelové hřiště. 

 

 

C – Víceúčelové hřiště. 
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D – Volná travnatá plocha, pískoviště. 
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Příloha č. 2 – Výpočet objemu vsakovací nádrţe 

 

Odvodňovaná plocha AE = 
4120

 m
2
  

Odtokový koeficient ψm = 
0,9

  

Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95  

Zvolená četnost dešťů n = 
0,2

rok
-1

  

 

kf hodnota 

[m/s]   

Šířka výkopu 

[m]   

Hloubka výkopu 

[m]   

kf = 1*10
-3

 bR = 0,60 hR = 0,42 

kf = 5*10
-4

 bR = 1,20 hR = 0,84 

kf = 1*10
-4

 bR = 1,80 hR = 1,26 

kf = 5*10
-5

 bR = 2,40 hR = 1,68 

kf = 1*10
-5

 bR = 3,00 hR = 2,10 

kf = 5*10
-6

 bR = 3,60 

  kf = 1*10
-6

 bR = 4,20 

  bR =  

 

Místní sráţkové údaje 

T [min] in [l/(s*ha)] 

15 125
 

 

Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR   
0,4
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Výpočet 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = 10.8 m 

Doporučený objem nádrţe (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop = 57.3 m
3
 

Objem nádrţe po přepočtu na rozměry bloku V = 63.5 m
3
  

Délka vsakovací jímky Lvsak = 12 m  

  

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = 211 ks  

Doporučená plocha geotextílie AGeo = 213 m
2
  

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = 844 ks  

Pozn.: rozměry navržené vsakovací nádrže: Lvsak * bR * hR * kCR 
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Příloha č. 3 – Vizualizace 

 

Západní pohled. 

 

 

Jižní pohled. 

 

 


