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ANOTACE 

 

Název tématu: Objemová studie víceúčelové sportovní haly, Třinec 

Autor: Lucie Kluzová 

Vedoucí práce: Ing. Karel Malík 

Počet stran: 38 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství 

 

 Cílem bakalářské práce je vypracování objemové studie návrhu víceúčelové 

sportovní haly, umístěné na území města Třinec. Sportovní hala je navržena pro široké 

využití občanů, jak pro potřeby výuky stávající základní školy, pro rekreační sportovce a 

také jako zázemí soutěžních sportů. Víceúčelová hala splňuje podmínky bezbariérového 

užívání. Práce obsahuje řešení dopravní, technické infrastruktury, včetně návrhu 

parkování, mobiliáře a zeleně. Bakalářská práce je zpracována na 38 stranách a je 

rozdělena do jednotlivých kapitol. První a druhá kapitola se zabývá shrnutím cíle 

bakalářské práce a rekapitulací teoretických východisek k jejímu řešení. Následující 

kapitola se zabývá poznatky o vymezeném území. Dále následuje návrh řešení a popis 

jednotlivých variant, průvodní a technická zpráva, propočet nákladů a závěr.   

 

ANNOTATION 

 

Thesis: Volume study of multifunktional and sport hall. Třinec 

By: Lucie Kluzová 

Thesis supervisor: Ing. Karel Malík 

Number of pages: 38 

Technical University of Ostrava, Department of Urban Engineering, Faculty of Civil 

Engineering 

 

The goal of this thesis is to develop volume study of the project of the multifunctional 

Sports Hall located in Trinec. The sports hall is designed for the use of the general 

public,both for needs of the local primary school, recreational sportsmen and for carrying 

out competitive sports. Multifunctional hall fulfil the conditions  for wheelchairs users.The 



 

study include solution to technical and traffic infrastructure, including suggestions of car 

park, equipment of the object and green vegetation. The thesis contains thirty-eight pages 

and is divided into individual chapters.The first and the second chapter deal with summary 

of the thesis´s goal and recapitulation of theoretical solutions.The following chapter deals 

with knowledge of the district. Suggestion of solutions and descriptions of individual 

options comes next, followed by the original and technical report, calculation of the costs 

and conclusion. 



 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ČSN – Česká státní norma 

ČR – Česká republika 

D1 – označení dálnice 

DKM – digitální katastrální mapa 

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí (Diamètre Nominal) 

E 75 – označení mezinárodní silnice 

fr. – frakce 

ha – hektar 

K – kelvin 

kg – kilogram 

kV – kilovolt 

l - litr 

LV – list vlastnictví 

m - metr 

m
2
 – metr čtverečný 

m
3
 – metr krychlový 

MHD – Městská hromadná doprava 

m. n. m. – metrů nad mořem 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

OSSPO - osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

R 48 – označení rychlostní komunikace 

S-JTSK – Souřadnicová systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SN – kruhová tuhost 

TUV – teplá užitková voda 

VIP - velmi důležité osoby (Very Important Person) 

W – watt 

↓ - zhutnění 
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