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1. Úvod 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem řešení diplomové práce je vypracovat návrh území a objemové studie 

rekonstrukce Sokolovny v Klimkovicích v souladu s územním plánem města. Návrh bude 

obsahovat zaměření stávajícího stavu a objemovou studii objektu Sokolovny, dále také řešení 

technické infrastruktury, dopravní řešení včetně odstavných ploch a návrh veřejných 

prostranství (zeleně). Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu 

dané lokality. Dokumentace bude zpracována v rozsahu územní a objemové studie. 

1.2 Rozsah diplomové práce 

Diplomová práce je zpracována v následujícím rozsahu: 

1. Stručná rekapitulace teoretických východisek. 

2. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území, průzkumech a rozbor 

stávajícího stavu včetně fotodokumentace (širší vztahy, význam řešeného území, 

ochranná pásma, vazba na územní plán, městský mobiliář, atd.). 

3. Urbanistický návrh řešení území – územní studie. 

4. Typologický návrh objektu – objemová studie. 

5. Souhrnná zpráva v členění na průvodní a technickou zprávu, která bude zahrnovat 

výchozí údaje a podklady, rozvojové předpoklady a limity rozvoje a cíle 

navrhovaného řešení. Zpráva bude přiměřeně koncipována podle Vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. k  Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu. 

6. Vyhodnocení předpokládaných nákladu navrhovaného řešení.   

7. Závěr – zdůvodnění způsobu navrženého využití území a vztahy k bezprostřednímu 

a širšímu okolí v rámci města.  
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1.3 Podklady získané pro vypracování diplomové práce 

Výchozími podklady pro zpracování návrhu budou: 

• Platný územní plán 

• Katastrální mapa 

• Vyjádření správců jednotlivých sítí, včetně výkresu stávajících sítí 

• Ortofotomapa 

• Fotodokumentace stávajícího stavu 

• Výkresová dokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

3 

 

2. Teoretická východiska 

2.1 Názvosloví 

2.1.1 Hygienická zařízení: 

Šatny, umývárny, sprchy a záchody, kabiny pro osobní hygienu. [7] 

2.1.2 Šatna: 

Místnost určená k převlékání a přechodnému odkládání oděvů, obuvi a jiných 

předmětů. [7]  

2.1.3 Umývárna: 

Místnost nebo část místnosti určená k oplachování rukou, očistě těla a ochlazování 

v horkých provozech. [7] 

2.1.4 Záchod: 

Místnost určená k vykonávání biologických potřeb, souvisejících s vylučováním 

odpadních látek z těla člověka a potřebnou následnou očistu. [7] 

2.1.5 Kabina pro osobní hygienu: 

Místnost nebo část místnosti určená k vykonávání hygienických potřeb. [7] 

2.1.6 Rekonstrukce:  

Je proces, který buďto odstraňuje následky opotřebení a uvádí stavební objekt do 

původního stavu, nebo mění jeho účel, rozsah, uspořádání, popřípadě také i jeho konstrukční 

část. [2] 

2.1.7 Demolice: 

Zbourání (snesení) objektu. [2] 

2.1.8 Přístavba 

Nová část stávající budovy, kterou se tato rozšiřuje v horizontálním směru. [2] 
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2.2 Typologické požadavky 

2.2.1 Šatna 

Počet míst v šatně (skříněk, věšáků) musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10 % 

rezervou. Výška věšáků od podlahy je 1600 – 1800 mm pro dospělé, 1250 – 1500 mm pro 

děti a max. 1200 mm pro ZTP. Na jednu osobu připadá minimálně 0,30 m2 půdorysné plochy 

šatny. Pod věšákovými háčky se doporučuje navrhnout lavice se spodním úložným prostorem 

na obuv. [7] 

 

Obrázek č. 1 – věšákové šatny bez obsluhy [1] 

2.2.2 Umývárny 

Umývárny se navrhují pro částečnou nebo celkovou tělesnou očistu. Zpravidla se 

umisťují vedle šaten, se kterými jsou spojeny dveřmi. Velikost umýváren, jejich uspořádání 

a  vybavení zařizovacími předměty se určuje podle počtu osob a rozsahu tělesné očisty. Každé 

umývací místo musí být vybaveno mísící baterií pro studenou a teplou vodu a samostatným 

odpadem. Umývárna se sprchami musí být spojená s prostorem na osušení, dimenzovaným 

nejméně na 30 % celkové plochy umývárny. [7] 

Jednotlivé sprchy 

Jednotlivé sprchy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm a vstupní 

prostor nejméně 600 mm. Sprchová růžice může být umístěna svisle, nejvýše 2 200 mm od 

podlahy nebo šikmo, nejvýše 1 700 mm od podlahy. [7] 
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Hromadné sprchy 

Hromadné sprchy mají sprchové růžice umístěné v jednom prostoru pod stropem 

a uspořádané tak, že vytvářejí jednoduché nebo zdvojené řady po 3, 4 nebo 6 růžicích. 

Sprchovací místo musí mít nejmenší půdorysné rozměry 1 000 mm x 1000 mm. Podle 

dispozičního uspořádání se doporučuje rozmístit vpusti odpovídajícího průměru společné pro 

dvě, tři nebo více sprchovacích míst tak, aby byl kapacitně zajištěn odtok vody od všech 

sprchovacích míst. [7] 

 

Obrázek č. 2 – hromadné sprchy [7] 

2.2.3 Záchodové kabiny 

Nejmenší půdorysné rozměry jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1 – nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny [7] 
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Obrázek č. 3 – nejmenší dovolená vzdálenost mezi stěnou a záchodovou kabinou [7] 

2.2.4 Pisoáry 

Pisoáry se navrhují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. 

Výška horního okraje pisoárové mušle je 650mm od podlahy. Šířka pisoárového stání se 

doporučuje nejméně 750mm. Pisoárové stání musí mít vlastní odpad. Pisoáry musí být 

opatřeny splachovacím zařízením, které oplachuje každý pisoár jednotlivě. 

 

Obrázek č. 4 – pisoáry [7] 

2.2.5 Hygienické zařízení a šatny – řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení 

opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 

1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. [12] 
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Záchodová kabina    

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U 

změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. V 

kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. 

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem 

záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové 

mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí 

být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být 

ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, 

ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací 

zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze 

záchodové mísy, a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to 

nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou 

výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na 

vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 

mm. V záchodových kabinách minimálních 

rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. 

Po obou stranách záchodové mísy musí být 

madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve 

výši 800 mm nad podlahou. [12]  

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Bezbariérové WC [25] 

Sprchové kouty a sprchové boxy 

Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 

mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být 

oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Výškový rozdíl podlahy a dna 
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sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých 

odtokových sifonů nebo spádování ve sklonu nejvýše v poměru 1: 50 (2 %) do odtokového 

kanálku podél stěny zakrytého roštem. Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny 

sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výšce 460 mm nad 

podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé 

k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být 

ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a 

také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 

systému nouzového volání. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. 

Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a 

umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 

500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo 

v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy 

sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. [12] 
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3. Poznatky o řešeném území 

3.1 Širší vztahy 

Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji na území města Klimkovic         

(katastrální území Klimkovice, kód k.ú. 666319), jehož rozloha je 1 464 ha. Klimkovice se 

rozkládají přibližně na 49° 47' severní šířky a na 18° 08' východní délky. Z hlediska klimatu 

je území Klimkovic řazeno mezi oblasti mírně teplé. Klimkovice ležící v těsné blízkosti 

jihozápadně od Ostravy, na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku. Terén města je 

proto dosti členitý. Nejvyšším místem klimkovického katastru je vrch Mezihoří (382 m n. m.), 

nejnižší místo je při odtoku potoku Polančice z  k. ú. Klimkovice (238 m n. m.).   

Město Klimkovice je členěno na části obce: Klimkovice, Václavovice, Hýlov 

a Josefovice.  K 1.1.2010 žilo v těchto částech města 4 153 obyvatel. V části Klimkovice se 

nachází historické jádro města se zachovalou urbanistickou skladbou, úzkými uličkami 

a částečně zachovalou měšťanskou zástavbou. Ostatní části města jsou tvořeny ulicovou 

zástavbou rodinných domů. Od roku 1994 se stal významnou dominantou města areál lázní na 

Hýlově. Zřízení lázní Jodová sanatoria Klimkovice vedlo nejen ke zvýšení zaměstnanosti, ale 

výrazně se podepsalo na zatraktivnění celého území, což vedlo ke zvýšenému zájmu 

o výstavbu. Výhodná poloha města v těsné blízkosti Ostravy, dostupnost veřejné hromadné 

dopravy a po vybudování dálnice D1 také výborná dopravní dostupnost, relativně dobré 

životní prostředí v porovnání s jinými obcemi a městy ostravské aglomerace, měly vliv na 

nárůst počtu obyvatel za posledních pět let o cca 7,5 %. [18], [5] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 –  

Mapa města Klimkovice [18] 
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3.2 Historie města 

Klimkovice byly původně osadou s tvrzí, jež dostala své jméno patrně po svém 

zakladateli Klementu, lidově zvaném Klimek. Pravděpodobný zakladatel Klimkovic Beneš I. 

z Kravař, který byl královský komorník a oblíbenec krále Václava IV., povýšil po roce 1383 

Klimkovice na město a vymohl pro něj i městský znak. Dalším a to již dosvědčeným pánem 

Klimkovic byl Beneš II. z Kravař, stoupenec krále Zikmunda. Po smrti Beneše II. z Kravař 

roku 1423 se majitelé Klimkovic často měnili.  

V roce 1573 koupil Klimkovice Bzenec z Markvartovic, který zahájil přestavbu tvrze, 

kterou přeměnil ve čtyřkřídlou zděnou budovu stavěnou v renesančním hradním slohu. Zámek 

měl původně tři patra a v každém rohu se honosil věžemi. Ve stejnou dobu dal také postavit 

nynější farní kostel zasvěcený sv. Kateřině, který je propojený se zámkem tzv. krčkem. Po 

smrti Bzence z Markvartovic se na dlouhých 323 let stal držitelem klimkovického panství rod 

Vlčků. Jan starší z rodu Vlčků se usadil v Opavě, kde se počeštil. Zemřel v roce 1613 a po 

něm nastoupil jeho syn Mikuláš mladší. Z doby Mikuláše Vlčka si můžeme vytvořit představu 

o velikosti Klimkovic. Z dochovaných údajů je patrné, že hospodaření na zdejším panství 

bylo na svou dobu značně rozvinuté. V živočišné výrobě se chovalo 2 200 ovcí, 484 krav, 120 

vepřů, 170 koní a 22 klisen. Poddaní na území panství chovali 4 508 ovcí, 724 krav a 400 

koní. Po smrti Mikuláše připadlo panství jeho synovi, který byl ovšem nezletilý, proto celé 

panství spravoval jeho strýc Bedřich Jiří Vlček. Za jeho vlády převzali Vlčkové novou víru a 

poněmčili se a přepsali své příjmení na Wilczek.  

Od roku 1792 do roku 1848 bylo klimkovické panství administrativně včleněno do 

kraje Těšínského. V té době také dosáhlo největšího územního rozsahu a zahrnovalo 19 

vesnic, se kterými měly Klimkovice 328 domů a 2482 obyvatel většinou českého původu. 

O Klimkovicích se říkalo, že je to jediné ryze české město ve Slezsku a je hodné obdivu, že si 

tento ráz v germanizovaném okolí udrželo. Dne 30. srpna 1848 město vyhořelo. Požár vznikl 

v obecní hospodě na náměstí. Neuplynulo ani šest let a přišla další pohroma. 21. dubna 1854 

vypukl požár na místní faře a záhy se přenesl na kostel s věží a na zámek. Žalostný stav 

vyhořelého zámku donutil roku 1854 hraběte Jana Nepomuka Josefa Ambrože Wilczka k 

přenesení rodinného sídla do Dolních Rakous. Konečně v roce 1848 stejně padly všechny 

výsady šlechty, zaniká feudální řád a s ním i panství klimkovické. 

19. století přineslo s sebou převratné změny do všech oblastí společnosti. Politické 

mocenské změny si vynutily již v roce 1850 utvoření nových správních orgánů. Klimkovice 

po více jak padesátiletém začlenění do kraje těšínského byly opět připojeny k politickému 
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okresu Opava. Další a pro Klimkovice rovněž rozhodující byly změny hospodářské. 

Rozvíjející se těžba uhlí na Ostravsku dala již na počátku 19. století vznik prvním 

průmyslovým podnikům. Klimkovice byly od roku 1911 spojeny s Ostravou parní železnicí, 

kterou od dvacátých let 20. století nahradily na témže tělese elektrické tramvaje, které 

fungovaly až do noci z 31. prosince 1977 na 1. ledna 1978, kdy dojela poslední tramvaj do 

Ostravy. Po dráze se zachoval především násep a dále několik můstků. 

28. října 1918 vznikla jako samostatný stát Československá republika. Zatímco 

v prvních letech republiky probíhal život města klidně, pak ve třicátých letech spěl 

k dramatickému konci. Zásluhou nastupujícího fašismu a nacismu v Německu se zneklidnila 

hladina politického života i u nás. Že se v Klimkovicích události nevyvíjely, tak bouřlivě jako 

v okolí bylo tím, že zde německé obyvatelstvo žilo ve výrazné menšině. Okupace města v 

letech 1938 - 1945 byla jistě nejtemnějším obdobím jeho historie. V té době se staly 

Klimkovice náhle a zcela nečekaně, ač ryze české město ve Slezsku, součástí německé říše. 

Bylo to odpoledne 6. října 1938, kdy československý rozhlas ohlašoval zprávu, že Klimkovice 

jsou začleněny do tzv. pátého okupačního pásma. Klimkovice dostaly nový název 

„Königsberg“, úřední řečí se stala němčina, byly odstraněny všechny české nápisy, z průčelí 

radnice zmizel městský znak a byl nahrazen nápisem "Stadtgemeinde Königsberg". Vedení 

škol přešlo do rukou německých učitelů, byla rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol, 

sokolovna byla přejmenována na „Deutsches Haus“. Stovky českých občanů byly donuceny 

opustit své domovy a vystěhovat se do vnitrozemí. Ve snaze naklonit si na svou stranu české 

obyvatelstvo, přistoupilo nové vedení města se starostou Josefem Rotterem k některým 

stavebním úpravám města. Naprosto necitlivě byla zbourána ještě v roce 1939 budova radnice 

stojící vprostřed náměstí, které se říkalo "buduněk". 

První válečné úspěchy ještě více pozvedly sebevědomí zdejšího německého 

obyvatelstva. K rozčarování však došlo velmi brzy již po vyhlášení prvních válečných 

opatření, po zavedení přídělového systému, po odvodech prvních mužů na frontu, ale hlavně 

po zprávách o prvních padlých, kterých bylo již k 1.11.1942 dvanáct z našeho města. Výrazně 

se změnilo chování Němců po těžké porážce německých armád u Stalingradu. Pod vlivem 

stále častějších náletů a leteckých útoků na německá města byla v červnu 1943 zřízena v 

Klimkovicích civilní protiletecká obrana. Nebezpečí leteckých náletů se zvýšilo v létě 1944. 

To již městem projížděly také kolony německých uprchlíků z východu a brzy na to i kolony 

aut německého vojska. 20.ledna 1945 bylo již zřetelně slyšet dunění děl blížící se fronty a 

bezradnost německého obyvatelstva dosahovala vrcholu. Muži byli zařazeni do tzv. 
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"volksturmu" a připravovali se na obranu města. Ve čtvrtek 26. dubna 1945 zahájila sovětská 

armáda útok na město. Nálety pak pokračovaly ve dne v noci i v další dny. V úterý 1. května 

pronikly do města první oddíly sovětské armády a hustým kouřem hořících domů se probíjely 

do středu města. Osvobozené obyvatelstvo vybíhalo z úkrytů a ze sklepů a vítalo 

osvoboditele. Ze zámecké budovy vyšlehly ohnivé plameny. Požár zámku, založený místními 

Němci, tak dovršil dílo válečné zkázy města. Je poměrně málo známo, že na osvobození 

Klimkovic vedle sovětské armády se podílela také 1. čs. tanková brigáda, která vznikla 

v Buzuluku. Klimkovice byly válkou velmi těžce poškozeny. Všechny válečné škody byly 

odhadnuty na 50 miliónů Kčs. Zahynulo 13 místních občanů.  

Válkou postižené Slezsko potřebovalo urychlenou pomoc. Mimořádné prostředky pro 

účely obnovy byly uvolněny vládou republiky, ale byly určeny především pro obnovu 

národního hospodářství a k záchraně státního majetku. V rozsáhle akci „Budujeme Slezsko“ 

bylo hlavní myšlenkou požádat česká a moravská města o převzetí kmotrovství nad 

postiženými obcemi ve Slezsku. Tak také Klimkovice našly svého patrona v hlavním městě 

Praze. 

Zcela nová historie se začala psát i pro Klimkovice po listopadu roku 1989. V poměrně 

krátké době vyrostly v Klimkovicích desítky nových soukromých podnikatelů, v 

privatizačním procesu přešla většina obchodů do soukromých rukou. V této nelehké politické 

situaci, plné politických a ekonomických změn, se nastiňují pro Klimkovice daleko lepší 

perspektivy pro rozvoj města. Jednou z nich je uskutečnění snad největšího projektu v jeho 

dějinách, kterým je výstavba lázní Nový Darkov na území Klimkovic v okolí Hýlova. K 

zahájení stavby došlo 5. prosince 1991. Tento okamžik byl pro Klimkovice velikým 

závazkem, který zavazoval město, aby se v krátkém čase přizpůsobilo požadavkům a úrovni 

lázeňských měst. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR městu udělen 

městský prapor. [18] 

                  

 

 

Obrázek č. 7 - Prapor města Klimkovice [18]             Obrázek č. 8 – Znak města Klimkovice[18] 
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3.3  Dopravní a technická infrastruktura v řešeném území 

3.3.1 Doprava 

Územím Klimkovic prochází dálnice D1, částečně tunelem, jehož oba portály se 

nachází v k. ú. Klimkovice. Na území Klimkovic se také nachází sjezd č. 349 – 

mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/647 (dříve I/47).  Mezi hlavní dopravní spojnice patří 

silnice II/647 Bravantice - Klimkovice -  Poruba  a II/478 Klimkovice - Polanka nad Odrou – 

Nová Bělá. Ke spojení jednotlivých částí města a také ke spojení se sousedními obcemi slouží 

silnicemi III. třídy např. III/4655 Klimkovice – Hýlov, III/4654 Klimkovice – Olbramice, 

III/4693 Klimkovice – Vřesina.  Další dopravní obslužnost města je zajištěna sítí místních a 

účelových komunikací ve správě města.  Řešená lokalita je pro dopravní obslužnost dostupná 

po ulici Tyršové.  

Velmi důležitým faktorem je pro město a jeho obyvatele dostupnost městské hromadné 

dopravy, kterou zajišťuje Dopravní podnik města Ostravy. Nejbližší zastávka městské 

hromadné dopravy Dřevovýroba, je od řešené budovy vzdálená cca 150 m.  V centru města na 

zastávce Kulturní dům zastavují i příměstské autobusy, většinou spojující Bílovec s Ostravou 

nebo Vítkov s Ostravou.  

K dopravě je možné využít i některou z cyklostezek procházejícím územím Klimkovic.  

Na území města se nachází také místní komunikace IV. třídy – chodníky. Bohužel 

v některých částech města chodníky vybudovány nebyly. V centru města je pro běžný provoz 

zřízené dostatečné množství parkovacích míst. K účelům statické dopravy slouží i náměstí, 

kde je umístěno několik desítek parkovacích míst. V některých částech města však jsou 

problémy s parkováním, což je způsobeno nedostatečnou kapacitou parkovacích ploch u 

bytových domů nebo poddimenzováním parkovacích míst na pozemcích u rodinné výstavby. 

3.3.2 Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

V celém zastavěném území Klimkovic je vybudovaný veřejný vodovod, který má ve 

správě společnost SmVaK Ostrava a.s. Voda převážně z přehradní nádrže Kružberk je do 

vodojemu, umístěného na Hýlově, přiváděna přivaděčem Záhumenice – Butovice.  Kapacita 

vodojemu je 2 x 650 m3 s hladinami 307 - 312 m n. m. Řešená lokalita se nachází v dolním 
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tlakovém pásmu. V řešené lokalitě se nenachází žádný místní zdroj vody.  Další vodojem 

o kapacitě 250 m3 se nachází v části Josefovice a slouží výhradně pro tuto oblast.   

 

Odkanalizování  

Stávající jednotná stoková síť je napojena na jednotnou kanalizaci města Ostravy.   

V současné době na území Klimkovic probíhá výstavba nové stokové sítě a rekonstrukce 

stávající. Po ukončení realizace budou odpadní vody odváděny přes Polanku nad Odrou do 

čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze a bude tedy nutné odstranit všechny stávající 

septiky. Místní část Hýlov má samostatnou ČOV s kapacitou 480 EO. Pro odkanalizování 

Josefovic se počítá s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 330 EO. Vzhledem 

k výškovým parametrům není možné tuto část obce řešit napojením na jednotnou kanalizaci 

města Ostravy.  

Dešťové vody budou v případě Klimkovic odváděné jednotnou kanalizací. 

Zásobování elektrickou energií 

Město je napojeno na rozvodnou síť elektrické energie. 

Zásobování plynem  

Město Klimkovice je napojeno na plynovodní síť. Plyn je po městě rozveden 

středotlakým potrubím.  

3.4 Územní plán a limity území 

Územní plán města Klimkovic byl schválen Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2005, 

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Klimkovic. Tato vyhláška byla 

schválena 29. 6. 2005. 

Řešená budova je podle územního plánu označena jako občanská vybavenost a nachází 

se v zóně obytně – obslužné.  

Zóna – obytně – obslužná   

 Vymezuje území, ve kterém se prolíná funkce bydlení a občanské vybavenosti, částečně 

drobného podnikání výrobního charakteru a skladů. Stavby musí splňovat podmínky uvedené 

v zóně bydlení a v zóně občanská vybavenost. Nové objekty pro bydlení budou formou 
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nízkopodlažních bytových domů s případnou vestavěnou občanskou vybaveností nebo 

rodinných domů.[5] 

  Žádné jiné regulativy ani limity území se netýkají řešené budovy. 

 

Obrázek č. 9 – Výřez z územního plánu města Klimkovice [5] 

3.5 Občanská vybavenost v okolí řešeného území 

Budova Sokolovny se nachází 400 m od náměstí, kde je několik obchodů, pošta, 

restaurační zařízení a cukrárna. V Klimkovicích jsou i tři mateřské školy a jedna škola 

základní. V docházkové vzdálenosti je také kino Panorama a budova zámku, ve které sídlí 

městský úřad a městské muzeum. Na území katastru Klimkovic se nacházejí i Sanatoria 

Klimkovice.  V městě se nachází několik sportovišť, ale zastřešené tělocvičny jsou zde pouze 

dvě, tímto projektem řešená Sokolovna a tělocvična v základní škole.  

3.6 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky Klimkovic jsou dány polohou i nadmořskou výškou města. 

Převládají jihozápadní větry vanoucí Moravskou branou. Průměrná roční teplota je 7,8° C 

a řadí město do mírně teplé oblasti. Průměrný úhrn ročních srážek je 748 mm. Průměr dnů se 
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srážkami je 183 dnů v roce, z toho 50 dnů se sněžením. Celé území katastru Klimkovic patří 

do povodí potoku Polančice, která je levým přítokem řeky Odry. 

3.7 Stav životního prostředí 

Město Klimkovice sousedí s Ostravou, která ve znečištěném ovzduší patří k nejhorším 

oblastem v Evropě. Znečištění je zapříčiněno především těžkým průmyslem a nevhodným 

tvarem ostravské pánve. Klimkovice jsou především díky převládajícím jihozápadním větrům 

jednou z nejčistších oblastí Ostravska. I díky tomu se zde nacházejí lázně. 
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4. Stávající stav budovy 

4.1 Historie budovy 

V roce 1904 vznikla tělovýchovná jednota Sokol v Klimkovicích. Jejím zakladatelem 

byl advokát Rudolf Hees, který se velmi zasadil o vystavění vlastní Sokolovny, která byla 

dokončena v roce 1923. Po druhé světové válce byl z prostředků kmotrovské akce Praha – 

Klimkovice vybudován u Sokolovny sportovní stadión, který byl pojmenován po tehdejším 

primátorovi Prahy Stadiónem Dr. Václava Vacka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Fotografie Sokolovny z roku 1923 

4.2 Charakteristika objektu 

Půdorysný rozměr budovy Sokolovny je cca. 29 x 23 m. Výška vrcholu střechy je cca. 

12,5 m výška věžičky je 14,15 m. Budova je částečně podsklepená a větší část budovy je 

jednopodlažní. Druhé nadzemní podlaží je pouze nad části budovy.  Hlavní vchod se nachází 

na východní straně budovy a je přístupný z ulice Tyršové. Vedlejší vchod na západní straně 

budovy využívají především fotbalisté. Další vedlejší vchody jsou využívány jen sporadicky. 

Interiéru budovy dominuje především velký sál o rozměrech 12 x 20 m. Konstrukční výška 
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jednotlivých místností je rozdílná, což je způsobeno přístavbami. Hlavní sál má světlou výšku 

6,2 m.  

4.3 Účel objektu 

Stávající budova Sokolovny slouží k nejrůznějším sportovním aktivitám, v současné 

době ji využívá především místní pingpongový a badmintonový oddíl. Část budovy je 

využívána jako šatny a sociální zázemí pro fotbalový klub, včetně zázemí pro fanoušky. 

V minulosti byla Sokolovna využívána i ke kulturním akcím jako jsou plesy, zábavy, koncerty 

apod. Z důvodu špatného technického stavu budovy, nedostačující kapacity sociálního 

zařízení a zázemí, bylo postupně od těchto aktivit upuštěno. Z důvodů zvětšení ploch šaten 

sportovců byly provedeny takové úpravy - zrušení jeviště, které značně snížily možnost 

pořádání výše uvedených akcí.   

4.4 Konstrukční stavební řešení 

4.4.1 Základy 

Stávající budova je založena na základových pásech. Podrobnější stav základových 

konstrukcí bude určen podrobným průzkumem při zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

4.4.2 Svislé konstrukce 

Nosné zdivo je provedeno z cihel plných pálených. Tloušťka obvodových zdí je od 300 

mm do 600 mm. Nosné vnitřní zdi se pohybují v rozmezí 300 mm až 700 mm. Nejširší zdi 

jsou kolem velkého sálu a to z důvodu velkého zatížení od stropu, který má velké rozpětí. 

Příčky jsou opět z cihel plných pálených v různých tloušťkách. 

4.4.3 Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou dřevěné trámové s podbitím, na kterém je omítka. 
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4.4.4 Podlahy 

Ve velkém sále je škvárový násyp, do něj jsou vloženy polštáře, na nich nabité prkna a 

na prknech jsou přibité vlysy. V ostatních místnostech je betonová podlaha. Povrchové 

úpravy jsou z keramické dlažby nebo z PVC. 

4.4.5 Střecha 

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem tzv. ležatou stolicí. 

Krytina nad velkým sálem, jevištěm a vstupem je z hliníkových šablon – tzv. dachmanů, nad 

ostatními částmi Sokolovny je krytina plechová, falcovaná. 

4.5 Odůvodnění rekonstrukce 

Rekonstrukce je nutná, protože stavba je v špatném technickém stavu. Hygienické 

prostory jsou v zanedbaném stavu a nedostatečně velké, na celou budovu nyní připadají tři 

sprchy, ve kterých se sprchují i hostující fotbalové týmy, což je v dnešní době nepřípustné. 

Úplně chybí sociální zázemí pro diváky fotbalových utkání. Navíc je v budově nedostatek 

šaten což znemožňuje její větší využití. V chátrající a málo využívané budově jsou navíc 

velké náklady na topení a celkový provoz budovy. Po provedené rekonstrukci by se tyto 

náklady rapidně snížily. Celkový stav a vzhled budovy není pro město reprezentativní. Po 

provedené rekonstrukci se bude dát budova využívat i ke kulturním a společenským akcím. 

Takový prostor ve městě po zbourání kulturního domu chybí.  
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4.6 Fotodokumentace stávajícího stavu 

Obrázek č. 11 – Fotografie od hřiště                                 Obrázek č. 12 – Fotografie z přední strany  

Obrázek č. 13 – Velký sál                                               Obrázek č. 14 – Boční fotografie  

Obrázek č. 15 – Stávající sprchy                                               Obrázek č. 16 – Malý sál  
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5. Průvodní a souhrnná technická zpráva  

5.1 Úvodní údaje 

Název stavby:         Rekonstrukce Sokolovny v Klimkovicích 

Místo stavby:         Klimkovice, ulice Tyršova č. p. 276 

Katastr:                    Klimkovice (okres Ostrava-město);666319 

Stavební úřad:         Ostrava 

Parcelní čísla:         342 a 343/1 v k. ú. Klimkovice 

         Charakter stavby :             Rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba 

Investor stavby :               Město Klimkovice  

Zpracovatel dokumentace: Bc. Marek Homola,  

       Na vyhlídce 103, 742 83  Klimkovice  

Datum:                    11/2011 

5.2 Průvodní zpráva 

5.2.1 Charakteristika území a stavebního objektu 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Rekonstruovaný objekt Sokolovny se nachází v zastavěném území města Klimkovice, 

v katastrálním území Klimkovice. Stavba o výměře 701 m2 je umístěna na pozemku parcelní 

číslo 342 v k. ú. Klimkovice. Na sousedním pozemku parcelní číslo 343/1 v k. ú. Klimkovice, 

je vybudováno travnaté fotbalové hřiště o výměře 9 878 m2.  Podle územního plánu města 

Klimkovice je pozemek parcelní číslo 342 v k. ú. Klimkovice určen pro občanskou 

vybavenost a pozemek parcelní číslo 343 v k. ú. Klimkovice je označen jako hřiště.  Oba 

pozemky jsou přístupné z ulice Tyršové. V okolí řešených parcel se nachází převážně 

zástavba rodinnými domy a také stavbami občanské vybavenosti, např. v bezprostřední 

blízkosti se nachází také objekt Domova pro seniory.   
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b) Údaje o vydané (schválené) územně-plánovací dokumentaci  

Rekonstruovaná budova se nachází na území města Klimkovice. Územní plán města 

Klimkovice byl schválen Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná 

část územního plánu města Klimkovic. Tato vyhláška byla schválena 29. 6. 2005. Pro řešenou 

lokalitu nejsou stanoveny žádné další podmínky regulace. 

c) Údaje o souladu záměru s územně-plánovací dokumentací 

Navržená rekonstrukce Sokolovny je plně v souladu s platnou územně-plánovací 

dokumentací města Klimkovice. 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Navržený projekt rekonstrukce Sokolovny je plně v souladu s požadavky dotčených 

orgánu, kterými jsou:  

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

• Město Klimkovice 

• Společnost RWE 

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba bude na veřejnou dopravní infrastrukturu napojena z ulice Tyršové. (viz. Výkres 

č.6 – Situace statické dopravy a komunikací pro pěší) 

Rekonstruovaná budova je v současné době napojena na všechny potřebné inženýrské 

sítě. Plynovodní přípojka DN 32, připojení nízkého napětí a vodovodní přípojka DN 80 

sloužící pro závlahový systém fotbalového hřiště zůstanou zachovány. Kanalizační a 

vodovodní přípojka budou nahrazeny novými a to z důvodu jejich nedostatečné dimenze. 

Nová jednotná kanalizační přípojka bude velikosti DN 225 a napojena na uliční řad DN 500. 

Správcem uličního řadu je město Klimkovice, na jehož úřadě mi byla potvrzena možnost 

napojení. Za revizní šachtou se kanalizace dělí na dvě větve. Kolmá větev k revizní šachtě je 

jednotná velikosti DN 200. Druhá větev odvádí dešťové vody z části střech a ze zpevněných 

ploch a má dimenzi 150mm. Na každém zalomení této kanalizace bude provedena šachta. 

Kanalizace je navržena z materiálu KG. Nová přípojka vody povede v místech stávající 

přípojky. Navržená přípojka má velikost DN 50 a je napojená na uliční řad DN 200, který je 
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ve správě společnosti SmVaK. Tento správce potvrdil možnost napojení nové přípojky. (viz. 

Výkres č.5 - Situace inženýrských síti ) 

f) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Katastrální území: Klimkovice (okres Ostrava-město);666319 

Tab. č.2 - rekonstruované parcely 

Č. parc. druh pozemku výměra [m2]  vlastník 

342 zastavěná plocha a nádvoří 701 město Klimkovice 

343/1 ostatní plocha  9878 město Klimkovice 

 

Tab. č.3 - parcely dotčené rekonstrukcí 

Č. parc. druh pozemku výměra [m2]  vlastník 

200/1 zahrada 1597 město Klimkovice 

339 zastavěná plocha a nádvoří 618 město Klimkovice 

340 zahrada 391 město Klimkovice 

341 ostatní plocha 584 město Klimkovice 

345 zahrada 938 soukromý vlastník 

346 zahrada 511 soukromý vlastník 

348 ostatní plocha 1229 město Klimkovice 

351 zahrada 639 soukromý vlastník 

353 zahrada 657 soukromý vlastník 

355 zahrada 1848 soukromý vlastník 

357 ostatní plocha 2666 město Klimkovice 

343/2 zastavěná plocha a nádvoří 77 tj. Sokol Klimkovice 

 

g) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové cesty  

Stavební pozemek je dopravně dostupný z komunikace na ulici Tyršové. Místní 

komunikace III. třídy s oboustranným provozem je široká 10 m, což je dostatečná šířka pro 

příjezd těžké techniky ke staveništi. Souběžně s komunikací vede chodník o šířce cca 2 m. 

Rekonstrukce si nevyžádá nové napojení na místní komunikace.   
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 h) Zajištění vody a energie po dobu výstavby 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, bude voda a energie po dobu 

výstavby dodávány ze stávajících přípojek.  

5.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

a) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby po provedené rekonstrukci zůstane nezměněn. I nadále bude 

sloužit ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti, jednotlivých sportovních oddílů a především 

fotbalového týmu, který má v budově šatny a sociální zařízení. Předpokládá se, že zlepšení 

technického stavu budovy a rozšíření zázemí zvýší atraktivitu a rozšíří možnosti využití.  

Současný stav budovy nedovoluje plné využití budovy a mnohé návštěvníky odradí. Dále se 

předpokládá, že budova bude využívána různými spolky a organizacemi k pořádání kulturních 

a společenských akcí jako jsou např. plesy, zábavy, koncerty.  

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby 

d) Etapizace výstavby 

Vzhledem k tomu, že investor se ještě nerozhodnul, jestli tento projekt bude 

uskutečněn, není možné provést etapizaci. Předpokládá se však, že budova by byla 

rekonstruovaná v jedné etapě. 
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5.2.3 Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikost,  užitkové 

plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy apod.) 

Stavební objekt 01 (rekonstruovaná část) 

1. Nadzemní podlaží 

Interiéru prvního nadzemního podlaží dominuje tzv. velký sál o půdorysných 

rozměrech 20x12m, který slouží k nejrůznějším sportovním aktivitám a kulturním akcím. 

K velkému sálu je připojený malý sál sloužící k sportovním aktivitám o menším počtu lidí. 

V případě větších kulturních akcí se dají oba sály propojit díky skládacím dveřím mezi nimi. 

V dalších prostorech staré části budovy jsou navrženy sociální zařízení pro muže i ženy, 

včetně záchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Toto sociální zařízení slouží 

sportovců nebo může být využíváno při kulturních akcích. Vedle sociálních zařízení se 

nachází úklidová místnost. V této části budovy je navržena i bezbariérová šatna, včetně 

bezbariérového záchodu a sprchy. Tato šatna bude využívána především pro potřeby malého 

sálu.  Dále se zde nachází klubovna, která bude při kulturních akcích sloužit jako kuchyňka 

s bufetem. Ve sníženém podlaží ve výšce -1,200m, je umístěn sklad a plynová kotelna. Tyto 

dvě místnosti jsou přístupné po schodišti umístěného na chodbě přístavby. (viz. Výkres č.15 -

1.Nadzemní podlaží – nový stav) 

počet účelových jednotek, jejich celková velikost 

Šatna – 22,15 m2 

Umyvárna včetně záchodu  – 15,65m2 

Záchody muži, ženy, bezbariérový – 16,50 m2 

Sportoviště 2x – 381,40 m2 

Úklidová místnosti – 2,5 m2 

Skladovací prostory 2x – 46,10 m2  

Kotelna – 18,20 m2 

Komunikační prostory  – 42,50 m2 

Ostatní místnosti – 29,20 m2 

Celková půdorysná plocha – 574,20 m2 
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2.Nadzemní podlaží 

Ve staré části budovy se nachází vyvýšené pódium ve výšce +1.180m, které bude 

sloužit hlavně při kulturních akcích. V minulosti bylo jeviště zazděné a nemohlo být 

využíváno, proto jsem se v návrhu rozhodnul ho obnovit. V době, kdy nebude jeviště 

využíváno, se zakryje závěsem. Vedle pódia je umístěna místnost se zázemím pro pódium. Na 

opačné straně budovy se nachází ještě jedna místnost v tomto podlaží a jedná se o klubovnu 

využívanou místními sportovními kluby. (viz. Výkres č.16 - 2.Nadzemní podlaží – nový stav) 

počet účelových jednotek, jejich celková velikost 

Pódium – 44,90 m2 

Ostatní místnosti 2x – 45,90 m2 

Celková půdorysná plocha – 90,80 m2 

 

Stavební objekt 02 (přístavba) 

1.Nadzemní podlaží 

V nové přístavbě jsou umístěny veřejné záchody pro diváky fotbalových utkání. 

V oddělení pro muže se nachází tři záchodové kabiny, z nichž jedna je řešena jako 

bezbariérová, a tři pisoáry. V oddělení ženy jsou čtyři záchodové kabiny, z nichž je jedna 

navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro diváky bude sloužit i bufet, který se 

společně se sociálním zařízením nachází ve stavebně oddělené části, která má svůj vlastní 

vchod. V bufetu jsou umístěny čtyři stoly pro 22 návštěvníku, lidé mohou být obslouženi taky 

u okna, které tomu bude přizpůsobeno. Bufet bude otevřen v době fotbalových zápasu. Mimo 

otvírací dobu může bufet sloužit jako zasedací místnost apod. V nové části jsou navrženy dvě 

šatny, každá pro cca. 20 návštěvníku s 10% rezervou. Šatny mají společné hygienické zázemí, 

přičemž se předpokládá, že se šatny budou využívat ve střídavém pořadí - návštěvnicí jedné 

šatny se sprchují a druzí se teprve chystají sportovat. Na každých 5 návštěvníku připadá jedna 

sprcha. Šatny včetně umýváren a záchodu jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 4108 

(šatny, umývárny a záchody). Ve sníženém podlaží ve výšce -1.180m, je umístěn sklad a 

plynová kotelna. Tyto dvě místnosti jsou přístupné po schodišti umístěného na chodbě. Pro 

úklid tohoto podlaží úklidová místnost, která je součásti záchodu pro ženy. Pod hlavním 

schodištěm v nové části budovy je umístěn malý sklad. 
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počet účelových jednotek, jejich celková velikost 

Šatny 2x– 34,85 m2 

Umyvárna včetně záchodu – 21,10 m2 

Záchody muži, ženy, bezbariérové – 50,80 m2 

Bufet – 44,70 m2 

Úklidová místnost – 1,7 m2 

Komunikační prostory  – 50,00 m2 

Celková půdorysná plocha – 203,15 m2 

2.Nadzemní podlaží 

V druhém nadzemním podlaží přístavby je navrženo šest šaten. Dvě z nich jsou určeny 

pro cca. 20 návštěvníku, tyto šatny mají společný hygienický prostor, podobně jako v prvním 

nadzemním podlaží. Můžou být využity jak pro potřeby tělocvičny, tak pro fotbalisty, vždy 

bude záležet na obsazenosti jednotlivých sportovišť. Největší šatna je určena pro A-tým 

místního fotbalového týmu, protože je zvyklostí, že muži mají svou vlastní stálou šatnu. 

K této místnosti navazují sprchy se záchody, které jsou společné i pro vedlejší šatnu, nebo 

přesněji místnost určenou pro trenéry. V druhém nadzemním podlaží se také nachází šatna pro 

rozhodčí, která má 4 místa a vlastní sprchu a záchod. Poslední šatna v této části budovy má 

sloužit především jako záložní šatna pro ženy. Je to hlavně z důvodu, aby se zamezilo kolizím 

v šatnách se společnými sociálními prostory. Dále se v tomto podlaží nachází sklad, který je 

určený fotbalovému oddílu k uskladnění dresů, míčů a dalších věcí potřebných pro fungování 

tohoto oddílu, a úklidová místnost. 

počet účelových jednotek, jejich celková velikost 

Šatny 6x – 92,65 m2 

Umývárny včetně záchodu 4x – 50,10 m2  

Úklidová místnost – 2,50 m2 

Sklad – 15,70 m2 

Komunikační prostory – 25,90 m2 

Celková půdorysná plocha – 186,85 m2 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Bilance spotřeby elektrické energie bude přesně stanovena v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

c) Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologie) 

Celková spotřeba vody byla vypočítaná dle směrných čísel roční potřeby vody. 

Specifická potřeba vody:     Sportoviště: 20m3 na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok   

Diváci:         1m3   na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok   

Bufet:           110m3  na jednoho pracovníka v jedné směně/rok 

 

Předpokládaný průměrný počet návštěvníku za den: 

Sportoviště:    200 návštěvníku/den 

Diváci:            20návštěvníku/den 

  

Průměrná denní potřeba vody:              Qp= 11,155 m3/den 

 

Maximální denní potřeba vody:                       Qm=  16,7325 m3/den 

 

Roční potřeba vody:                                         Qr= 4 072 m3/rok 

Výpočtový průtok:                                            Qd= 1,39 l/s 

(celý výpočet viz. Příloha č. 1) 

d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

Výpočet byl proveden pomocí programu.[20] 

Maximální průtok odpadních vod:                  8,8 l/s 

Maximální průtok dešťových vod:                  28,2 l/s 

Celkový průtok v jednotné kanalizaci:            31,1 l/s 

(výpočet viz. Příloha č. 2) 

e) Předpokládané zahájení výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby záleží na rozhodnutí investora. 
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f) Předpokládaná lhůta výstavby 

Případná doba výstavby se odhaduje na 10 měsíců od zahájení stavebních prací.  

5.3 Souhrnná technická zpráva 

5.3.1 Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající budovy je již stavební pozemek stanoven. 

b) Zhodnocení staveniště 

Staveniště bude tvořit stávající budova. Nová přístavba bude umístěna v bezprostřední 

vzdálenosti od stávající budovy na místě stávajících šaten pro fotbalisty. Přístavba bude navíc 

rozšířená do strany. Plocha, na které bude stát nová přístavba, je rovná a vhodná pro výstavbu. 

Přístup na staveniště bude umožněn z komunikace v ulici Tyršové, která má dostatečné 

rozměry pro příjezd těžké techniky. 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Rekonstruovaná budova Sokolovny je historickou stavbou, která do okolní zástavby 

zapadá a neodmyslitelně k této lokalitě patří. Nachází se u fotbalového hřiště. V okolí jsou 

budovy občanské vybavenosti a zástavba rodinnými domy. Navrhovaná rekonstrukce by měla 

v městě Klimkovice vytvořit kvalitní zázemí pro sport a vhodné prostory pro pořádání 

kulturních akcí.  

Architektonické ztvárnění budovy zůstane podobné jako před rekonstrukcí, všechny 

architektonické prvky budou po zateplení fasády obnoveny. 
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d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technického 

a provozního) 

 

Stavební objekt S01 (rekonstruovaná část) 

V rekonstruované části budovy bude nutné před zahájením stavebních prací provést 

podrobný průzkum konstrukcí a určit rozsah sanačních prací. 

Základové konstrukce 

Pro snížení vlivu zemní vlhkosti a její odvedení směrem od stavby bude podél základu 

vykopaná rýha na úroveň dna základu. Po obvodu se položí drenážní trubky a na venkovní 

stranu základu se připevní nopová folie.  

Stávající základy u navržené přístavby budou odkopány na úroveň základové spáry a 

budou posouzeny z hlediska hloubky a pevnosti. V případě že nevyhoví, budou 

podbetonovány až po úroveň základové spáry novostavby. Podbetonování bude prováděno 

postupně po částech cca 1m širokých s ponecháním původní zeminy pod základem. 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou provedeny z cihel plných pálených. Nosné svislé konstrukce 

budou zachovány ve stávajícím stavu. Z důvodu změny rozmístění některých oken a dveří 

bude část konstrukcí vybourána a část zazděna. Při dozdívkách se použije cihla plná pálená, 

pro zachování stejnorodosti materiálu. Z důvodu vzlínání zemní vlhkosti budou všechny 

stávající zdi podřezány a bude zde vložená nová vodorovná izolace.  Část příček bude 

zbouraná, aby umožnila nové dispoziční řešení budovy. Nové příčky jsou navrženy v různých 

tloušťkách a to především s ohledem na jejich umístění. Příčky budou vyzděny z přesných 

příčkovek Ytong. 

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou dřevěné trámové, jsou podbité a omítnuté. Bude udělán průzkum těchto 

stropů a případné nedostatky se budou sanovat.  
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Střešní konstrukce 

Střecha budovy je tvořena několika vzájemně propojenými střechami. V hlavní části 

budovy je střešní konstrukce tvořena dřevěným vaznicovým krovem, tzv. ležatou stolicí. Před 

zahájením rekonstrukce je doporučeno zkontrolovat stav dřevěných konstrukcí a případně 

poškozené části nahradit novými. Stávající střešní hliníková krytina bude zachována. Střecha 

nad tzv. malým sálem má plechovou krytinu ve špatném technickém stavu a proto je navržená 

výměna střešní krytiny. 

Povrchy stěn 

Vnitřní povrchy stěn projdou kontrolou a nevyhovující omítky se oklepou a nahradí 

novými. Pokud bude zjištěn dobrý stávající stav omítky, bude provedeno seškrábání stávající 

malby, následně bude provedena hloubková penetrace, poté se povrch pokryje skelnou 

tkaninou vloženou do tmelu. Takto upravený povrch se potáhne štukem. V hygienických 

zařízeních bude proveden keramický obklad. Ve sprchách bude obklad do výšky 2 000 mm, 

v ostatních místnostech do výšky 1 800 mm.  

Vnější omítky jsou ve velmi špatném technickém stavu a na některých částech budovy 

už chybí úplně.  V místech se špatným stavem se omítka oklepe. Nová omítka bude 

provedena po zateplení polystyrénem tl. 150mm. Ozdobné prvky fasády se po zateplení 

obnoví. Barva fasády je navržena v podobném barevné škále jako nynější barva. 

Podlahy 

V hlavní části této budovy, což je velký sál, je stávající podlaha provedena pouze na 

násypu, ve kterém jsou vloženy polštáře, na nich přibité prkna a na nich vlysy. Tato podlaha 

se musí celá vyměnit, protože není zateplena a navíc se z ní hodně prášilo. Ostatní podlahy 

jsou z betonové mazaniny. Předpokládá se, že nejsou zaizolovány, popřípadě že izolace je již 

nefunkční. Proto i tyto podlahy budou celé vybourané. Nová podlaha bude uložena na 

štěrkopískový násyp 150mm, poté bude vrstva podkladního betonu 100 mm vyztuženého kari 

síti. Na podkladní beton bude umístěna hydroizolace, typ bude závislý na výsledcích měření 

radonu a vlhkosti. Na hydroizolaci se umístí teplená izolace tl. 100 mm provedena 

z extrudovaného polystyrénu. Na polystyrén se položí PE fólie. Na ní se provede cementový 

potěr. Na potěr přijde finální povrch podlahy. Ve velkém a malém sále bude na cementový 

potěr provedena speciální podlaha pro sportovní účely Conipur HV. Jedná se o elastickou 

polyuretanovou sportovní podlahu určenou do víceúčelových sportovních hal, školních 
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tělocvičen a gymnastických sálů. Vhodná na veškeré míčové hry včetně florbalu. Podlaha je 

vhodná i pro konání společensko-kulturních akcí. 

Výplně otvorů 

Stav jednotlivých oken je velmi špatný, jedná se o staré dřevěné kastlíkové okna. Proto 

budou všechny okna vybourány a nahrazeny novými dřevěnými eurookny, zasklenými 

izolačním dvojsklem. Nové okna budou zachovávat vzhled a ve většině případu i rozměry 

stávajících oken. Všechny okna budou mít součinitel prostupu tepla nižší než 1,2 W/(m2.K). 

Venkovní hlavní dveře budou restaurovány a poté opět použity. Veškeré vnitřní dveře budou 

nahrazeny novými dřevěnými, minimální velikost dveří je 700 mm jedná se však pouze o 

dveře do jednotlivých záchodových kabin. Tam, kde se předpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu, jsou navrženy dveře šířky 900 mm. Všechny dveře jsou řešeny bez prahů, 

aby byl zajištěn bezbariérový přístup. 

Tepelné izolace 

Všechny obvodové zdi budou zatepleny polystyrénem tl. 150 mm. (výpočet viz. příloha 

č.3). Stropy budou zatepleny minerální vlnou tl. 200 mm. Tepelná izolace podlah bude 

provedena z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm. 

 

Stavební objekt S02 (přístavba) 

Základové konstrukce 

Nová přístavba bude založena na betonových základových pásech, při návrhu základů 

musí být brán ohled na stávající budovu a roznášecí úhly stávajících základů. Základy budou 

provedeny podle běžných technologických postupů. 

Svislé konstrukce 

Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic POROTHERM 44 EKO, zdění se bude 

provádět na zdicí pěnu Profi DRYFIX. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvárnic 

POROTHERM 25 AKU P+D zděných na cementovou maltu POROTHERM Profi. Příčky 

budou z přesných příčkovek Ytong šířky 50 a 100 mm. Povrchová úprava příček bude 

provedena ze sádrovápené omítky, určené výrobcem k omítání pórobetonu. Nosné zdivo bude 

na povrchu upraveno vápenocementovou lehčenou omítkou FaserLeichtputz FL 68.  
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Vodorovné konstrukce 

Stropy budou provedeny z tzv. Porotherm stropů, který je tvořen cihelnými vložkami 

Miako a keramobetonovými stropními POT nosníky. Osová vzdálenost nosníků bude 

625 mm. Nejdelší použité nosníky budou 7500 mm, včetně uložení 125 mm na každé straně. 

Celková výška stropu bude 270 mm. V prvním nadzemním podlaží bude snížený 

rozebíratelný podhled Thermatex, ve kterém budou vedeny inženýrské sítě a odvětrání. 

Překlady v nosném zdivu jsou ze systému Porotherm překlad 7. V příčkách tl. 100 mm jsou 

použity překlady Ytong NEP. Příčky tl. 50 mm jsou bez překladu a předpokládá se, že zdivo 

unese zárubeň. Popřípadě se zdivo nad zárubní, vyztuží ocelovými pásky vloženými do spár.  

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce bude z dřevěných sbíjených vazníku, uložených na obvodových 

věncích. Střešní krytina bude plechová v barevném souladu se střechou stávajícího objektu. 

Střecha bude zateplena minerální vlnou tl. 200 mm.  

Podlahy 

Podlahy nad terénem bude uložena na štěrkopískový násyp 150mm, poté bude vrstva 

podkladního betonu 100 mm vyztuženého kari síti. Na podkladní beton bude umístěna 

hydroizolace. Na hydroizolaci se umístí teplená izolace tl. 100 mm provedena 

z extrudovaného polystyrénu. Na polystyrén se položí PE fólie a provede se cementový potěr. 

Na potěr se umístí finální povrch podlahy. 

Na Porotherm stropě bude provedena podlaha ve složení, kročejová izolace, separační 

vrstva, cementový potěr a finální povrch podlahy. 

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů jsou navržené z dřevěných eurooken, zasklenými izolačním 

dvojsklem. Všechny okna budou mít součinitel prostupu tepla nižší než 1,2 W/(m2.K). 

Vstupní dveře budou dřevěné s tepelně izolační vložkou. Vnitřní dveře budou rovněž dřevěné. 

Všechny navržené dveře jsou bez prahů. 

Tepelné izolace 

Střešní konstrukce bude zaizolovaná minerální vlnou tl. 200mm. Obvodové zdivo není 

třeba izolovat, protože součinitel prostupu zdiva je dostačující.  
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e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků 

na výstavbu 

Navržená budova svým provedením splňuje požadavky dané vyhláškou č.268/2009 sb. 

o technických požadavcích na stavby. Dále je budova navržena v souladu s Vyhláškou 

č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí. 

Stavební objekt 01 bude procházet rekonstrukcí. Budova je v současné době ve velmi 

špatném technickém stavu, který je zapříčiněn stářím budovy a nedostatečnou péčí o budovu. 

Velkým problémem stávající budovy je vzlínání zemní vlhkosti do stavby, což je způsobeno 

chybějící hydroizolací. Průzkum byl proveden pouze vizuální, kterým byl zjištěn špatný stav 

budovy, především povrchu konstrukcí. Vady nosného systému nebyly při vizuálním 

průzkumu zjištěny. Další průzkumy budou provedeny v dalším stupni projektové 

dokumentace a na základě výsledku se určí rozsah sanačních prací. 

5.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrologické 

podmínky stavebního pozemku 

Pro zhotovení projektu rekonstrukce Sokolovny byl proveden vizuální průzkum přímo 

v budově a její následné zaměření.  

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedeným 

způsobem ochrany 

Do půdorysu stavby nezasahuje žádné ochranné pásmo inženýrských sítí, lesa, vody 

apod. Budova není ani památkově chráněná a ani neleží v památkově chráněném území, tudíž 

se na ni nevztahují žádné zvláštní podmínky. 
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c) Uvedené požadavky na sanace, bourací práce a kácení porostů 

Z důvodu rozsáhle rekonstrukce a naplnění potřeb budovy bude část zbourána a 

nahrazena novou přístavbou. Bouraná část je přístavba k původní Sokolovně a byla provedena 

v 60. letech minulého století. Tato přístavba je však řešena velmi atypicky a není možná její 

rekonstrukce.  Hlavní nedostatkem jsou časté úrovňové přechody, což znemožňuje tuto část 

optimálně upravit. Proto byla navržena demolice. Ve zbylé části budovy budou odstraněny 

některé příčky, nosné systém zůstane zachován. Dojde k výměně všech dveří a oken 

v objektu. Okna v obvodových zdech jsou ve většině případu navržena ve stejných rozměrech 

a umístěních jako původní okna, aby byl zachován specifický ráz budovy. (viz. Výkres č.?11 -

1.Nadzemní podlaží – Bourací práce a výkres č.12 - 2.Nadzemní podlaží –Bourací práce) 

Sanace objektu bude probíhat v několika úrovních. Nejdříve je potřeba odizolovat 

stavbu proti zemní vlhkosti. Pro splnění této potřeby je navržen tento postup.  Podél základu 

se vykope rýha po jeho hloubku, po obvodu základu se položí drenážní trubky a na základ se 

připevní nopová folie. Poté následně dojde k podřezání stávajícího zdiva a vložení nové 

vodorovné izolace. Určení použitých izolačních materiálu proběhne po odkopání základu a 

jejich posouzení. Vnitřní povrchy stěn projdou kontrolou a nevyhovující omítky se oklepou a 

nahradí novými. Pokud bude zjištěn dobrý stávající stav omítky, bude provedeno seškrábání 

stávající malby, následně bude provedena hloubková penetrace, poté se povrch pokryje 

skelnou tkaninou vloženou do tmelu. Takto upravený povrch se potáhne štukem. Podlahy 

budu rovněž nahrazené novými. Rozsah sanace podlah bude přesněji určen po odstranění 

jejich svrchní části. Střešní konstrukce je původní a jedná se o dřevěný krov, který zůstane 

zachován, provede se pouze průzkum stavu jednotlivých dřevěných prvků a navrhne se jejich 

případná výměna. Samotná střecha bude rekonstruovaná pouze v části nad malým sálem. Po 

celém vnějším obvodu bude provedeno zateplení a nové omítky. 

V okolí objektu dojde ke kácení porostu a to v místech hlavního vstupu. A to hlavně 

z důvodu budování nového chodníku v těchto místech a vedení kanalizační přípojky. Dojde 

k pokácení 3 vzrostlých stromů a 4 keřů. Tento porost bude nahrazen novou výsadbou. 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se 

jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

Parcely, na kterých bude probíhat rekonstrukce, jsou v katastru nemovitostí vedeny 

jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Proto nedojde k záboru pozemků 

zemědělského půdního fondu. 
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e) Uvedení územně-technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, 

zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, 

napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku. 

Příjezd na stavební pozemek bude z místní komunikace v ulici Tyršové, a dále bude 

probíhat po zpevněných plochách v okolí budovy. Rekonstrukce nevyžaduje přeložku 

žádných inženýrských sítí. Napojení stavebního pozemku na vodu a energii bude zajištěno 

stávajícími přípojkami. Výměna vodovodní přípojky bude stanovena v harmonogramu 

postupu prací tak, aby odstávka vody nenarušila prováděné práce.   

 f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.  

Zemní práce budou prováděny pod stavebním objektem S02 – přístavba, kde budou 

vykopány základové pásy. Vykopaná zemina bude uložena v deponii v místě budoucího 

parkoviště a bude použita pro terénní úpravy v okolí budovy. Zemina, která zůstane po 

dokončení stavby se odveze na skládku. Sadbové úpravy budou provedeny u hlavního vstupu 

do budovy, konečný vzhled těchto úprav bude konzultován s odborníky. 

5.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Budova Sokolovny nebude po rekonstrukci obsahovat žádný provoz, výrobní program 

ani technologii. Budova slouží jako občanská vybavenost. 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

Celá budova je nevýrobního charakteru. 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Netýká se řešené budovy. 

d) návrh řešení dopravy v klidu 

Na nově vybudovaném parkovišti vedle stávající budovy je umístěno 13 parkovacích 

míst pro osobní automobil, z toho 2 pro zdravotně tělesně postižené. Parkovací stání je 
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navrženo kolmé. Velikost jednoho stání je 2 800mm x 5 000mm. Pro zdravotně tělesně 

postižené to je 3 500mm x 5 000mm. Na parkovišti je umístěno jedno podélné parkovací 

místo pro autobus o rozměrech 19 000mm x 3 250mm. Autobus bude najíždět na vyhrazené 

parkovací místo předem a vyjíždět z parkoviště bude couváním. 

Vypočet potřeby parkovacích míst: 

Druh stavby účelová jednotka počet ú.j. 
počet 

jednotek 
  (ú.j.)  na jedno stání   

stadion místa pro diváky 15 300 
tělocvična návštěvníci 2 30 

stadion návštěvnící 2 20 
   Tab.č.4 -  Směrný počet parkovacích stání [10 ] 

 

Výpočet dle normy: ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

N= Oo*ka+Po*ka*kp   

Oo – základní počet odstavných stání 

Po – základní počet parkovacích stání 

Ka – součinitel stupně automobilizace  ka=0,84 

Kp- součinitel redukce počtu stání kp=0,5  

Součinitel kp byl snížen z důvodu dobré dostupnosti budovy městskou hromadnou 

dopravou a předpokladu, že většina návštěvníku bude místních. 

N= (300/15)*0,84*0,5 +(30/2)*0,84*0,5+(836/50)*0,84*0,5 = 18,9 

N=18,9  19 potřebných parkovacích míst.  

 

Navržené parkovací místa nesplňují potřebný počet parkovacích míst, a zřízení většího 

množství se z důvodu omezeného prostoru a charakteru stavby nedá zřídit. Zbývající potřebné 

parkovací plochy jsou ve vzdálenosti 400 m na Klimkovickém náměstí. 

e) odhad potřeby materiálů, surovin 

Není předmětem řešení navržené stavby. 
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f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových 

a dešťových vod 

Likvidace odpadů vzniklých provozem budovy bude ukládán do kontejneru a posléze 

odvážen společností OZO. Splaškové a dešťové vody boudou od budovy odvedeny 

kanalizační přípojkou, která je napojena na uliční kanalizační řad. Kanalizace je navržena 

jednotná. Kanalizace vede přes Polanku n. Odrou až do Ostravy – Přívozu, kde je umístěna 

čistírna odpadních vod. Při samotné rekonstrukci bude s odpady vzniklými stavební činností 

nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

V kolaudačním řízení budou doloženy certifikáty o likvidaci odpadů vzniklých v rámci 

rekonstrukce.  

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Není předmětem řešení navržené stavby. 

h) řešení ochrany ovzduší 

Provoz Sokolovny nebude produkovat látky ohrožující ovzduší. Při samotné 

rekonstrukci bude kladen důraz na minimalizaci prašnosti vzhledem k přilehlé stavbě domova 

s pečovatelskou službou. Pracovní doba bude omezena po domluvě investora se zhotovitelem. 

i) řešení ochrany proti hluku 

Provoz Sokolovny nebude způsobovat nadměrné působení hluku. Při samotné 

rekonstrukci bude kladen důraz na minimalizaci hlučnosti vzhledem k přilehlé stavbě domova 

s pečovatelskou službou. Pracovní doba bude omezena po domluvě investora se zhotovitelem. 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.  

V průběhu rekonstrukce bude vymezený prostor důkladně ohraničen a označen. Objekt 

bude v průběhu rekonstrukce zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Zvolená ochrana 

proti vniknutí nepovolaných osob po dokončení rekonstrukce bude záviset na rozhodnutí 

investora. 
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5.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Zásady zajištění požární ochrany stavby zpracuje odborník na tuto problematiku jako 

samostatnou přílohu. Nový stav budovy musí být v souladu se Zákonem č.67/2001Sb. o 

požární ochraně. Tento zákon bude dodržován i při samotných pracích. Zhotovil je také 

povinen dodržet Vyhlášku č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Zdroj požární vody je 

v nedalekém rybníku. Přístupová cesta pro hasiče je situována z ulice Tyršovy. 

5.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Při rekonstrukci budou použity běžně používané materiály a zhotovitelem budou 

doloženy jejich atestace o nezávadnosti na zdraví osob a životní prostředí. Při užívání stavby 

budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy. 

5.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených. 

Po rekonstrukci bude částečně budova přístupná lidem s omezenou schopností pohybu. 

Pouze do druhého nadzemního podlaží nebude umožněn vstup osobám s omezenou 

schopností pohybu. V druhém nadzemním podlaží se nachází šatny pro sportovce. 

Bezbariérová šatna je umístěna v prvním nadzemním podlaží. Návrh budovy je zpracován 

v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na navrhovaném parkovišti jsou dvě vyhrazená 

místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměry těchto stání jsou 5 000 mm x 

3 500mm. Bezbariérově jsou řešeny tři vstupy do budovy, dveře nejsou opatřeny prahy. Před 

vstupem do budovy je vždy minimální plocha 1 500 mm x  2000 mm. Hlavní vstup do 

budovy má šířku 1 450 mm. Veškeré dveře budou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 

800 mm po celé délce dveří, umístěny na straně opačné než jsou závěsy.  

Navržené chodníky jsou minimální šířky 1 500 mm, u chodníku vedoucích podél 

silnice je připočítám bezpečnostní odstup 500 mm, tudíž chodník má šířku 2 000 mm. 

Chodník vedoucí při fasádě má započítaný bezpečnostní odstup 250 mm. Šířka chodníku je 

1 750 mm. Výškové rozdíly nejsou větší než 20 mm. V navržených komunikacích pro chodce 
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jsou podélné sklony maximálně v poměru 1:12. Vnitřní chodby určené pro pohyb osob 

s omezenou schopností jsou široké minimálně 1 500 mm.  

Součástí objektu jsou čtyři záchodové kabiny určené pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, dva se nachází ve stavebním objektu S02- přístavba, jeden v oddělení pro muže, 

druhá v oddělení pro ženy. Další záchod se nachází u sociálního zařízení ve stavebním 

objektu S01 - rekonstruovaná část, jeden je přístupný z chodby a je společný pro ženy i muže. 

Další záchod je součástí šatny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměry záchodu 

jsou minimálně 1 800 x 2 150 mm. V kabinách je umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček 

na oděvy a odpadkový koš. Dveře jsou šířky 900 mm otvíravé ven. Zámek dveří je 

odjistitelný zvenku. Záchodová mísa je odsazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. 

Vzdálenost mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je 700mm. Horní hrana 

sedátka záchodové mísy je navržena ve výšce 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího 

zařízení je umístěno 1 100 mm nad podlahou. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 

1 000 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150 mm nad podlahou je 

navržen ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadla jsou opatřena 

stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na 

vozíku, jeho horní hrana je ve výšce 800 mm. Po obou stranách záchodové mísy jsou 

umístěny madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Madlo ze 

strany přístupu je sklopné a přesahuje záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla je 

umístěno svislé madlo délky 500 mm. 

V šatně určené pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou věšáky ve výšce 

900 mm. Součástí této šatny je rovněž bezbariérový sprchovací kout. Jeho půdorysné rozměry 

jsou 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru je volné místo o rozměrech 1 000 mm x 

1 200mm pro odložení vozíku, které je odděleno od vodního paprsku závěsem. Výškový 

rozdíl podlahy a dna sprchovacího místa je 20 mm. Sprchový kout je vybaven sklopným 

sedátkem o rozměrech 450 mm x 450 mm a ve výšce 460 mm nad podlahou. Sedátko je 

umístěno v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchovacího koutu. Na stěně kolmé k sedátku 

je umístěna ve vzdálenosti 750 mm od rohu sprchového koutu ruční sprcha s pákovým 

ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve výšce 1 000 mm a také v dosahu z podlahy a to ve 

výšce 150 mm nad podlahou jsou umístěny ovladače signalizačního systému nouzového 

voláni. V místě ruční sprchy je navrženo vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo 

je ve výši 800 mm nad podlahou, 600 mm dlouhé a umístěno 300 mm od rohu sprchového 

koutu. Svislé madlo je dlouhé 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. V 
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prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík je osazeno sklopné madlo ve 

vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 

5.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Stavba plní funkci občanské vybavenosti a není určená pro provoz a výrobu, tudíž nijak 

negativně nepůsobí na zdraví osob nebo na životní prostředí. Při samotné rekonstrukci budou 

použity běžné materiály, ke kterým zhotovitel doloží patřičné atestace o nezávadnosti těchto 

materiálu na zdraví osob a na životní prostředí. S odpadem vzniklým při rekonstrukci bude 

nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonu. 

b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

V průběhu rekonstrukce a následném provozu nedojde k porušení přírody, krajiny 

vodních zdrojů ani léčebných pramenů. 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby 

Rekonstrukce budovy Sokolovny a přístavba, nebudou mít žádná ochranná ani 

bezpečnostní pásma po jejich realizaci. Budova splňuje odstupové vzdálenosti podle Zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  

5.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) povodně 

 Řešená budova neleží v záplavovém území. 

b) sesuvy půdy 

 Řešená budova se nachází na rovině, tudíž není ohrožena sesuvy půdy. 

c) poddolování 

 Řešené území není poddolováno. 
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d) seizmicita 

 Řešená budova se nenachází v aktivní seizmické oblasti. 

e) radon 

Měření radonu bude navrženo v dalších stupních projektové dokumentace. Z měření 

v okolí ovšem vyplývá, že by se zde radon vyskytovat neměl. 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Jelikož ke stavbě je přilehlé fotbalové hřiště, lze očekávat v průběhu zápasu zvýšený 

hluk, který by však neměl výrazně překračovat stanovené limity. 

5.3.9 Civilní ochrana 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Neřeší se. 

b) řešení zásad prevence závažných havárií, 

Neřeší se. 

c) zóny havarijního plánování. 

Neřeší se. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

Celková cena za rekonstrukci včetně přístavby, byla spočítána orientačním propočtem. 

Náklady na jednotlivé položky byly určeny, podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 

2011, z průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury podle ústavu územního rozvoje 

ministerstva pro místní rozvoj a průměrných cen na trhu. 

 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba : Název stavby : SKP :

Rekonstrukce Sokolovny v Klimkovicích
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 1_Náklady na umístění stavby a VRN = 8,00% 1 441 400

Z Montáž celkem 0 2_Rozpočtová rezerva = 5,00% 900 900

R HSV celkem 18 017 890 3_Projektové a inženýrské práce = 4,00% 720 700

N PSV celkem 0

ZRN celkem 18 017 890

HZS 0

RN II.a III.hlavy 18 017 890 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 21 080 890 VRN celkem 3 063 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Marek Homola Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

27.11.11 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 10 %  činí : 0 Kč

DPH 10 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 20 %  činí : 21 080 890 Kč

DPH 20 %  činí : 4 216 178 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 25 297 068 Kč
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 Rekonstrukce Sokolovny v Klimkovicích
 PROPOČET NÁKLADŮ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
SO-01 Rekonstrukce 6 758 000 0 0 0 0

SO-02 Přístavba 9 107 700 0 0 0 0

SO-03 Zpevněné plochy 1 281 690 0 0 0 0

SO-04 Inženýrské sítě 706 500 0 0 0 0

SO-05 Terénní a sadové úpravy 76 000 0 0 0 0

SO-06 Mobiliář 88 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 18 017 890 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1_Náklady na umístění stavby a VRN = 8,00% 1441400,00 0,0 18 017 890 1 441 400

2_Rozpočtová rezerva = 5,00% 900900,00 0,0 18 017 890 900 900

3_Projektové a inženýrské práce = 4,00% 720700,00 0,0 18 017 890 720 700

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

3 063 000



Diplomová práce 

45 

 

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZPOČTU 
       

Stavba :  Rekonstrukce Sokolovny v Klimkovicích       

       

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: SO 01 Stavební objekt SO 01 (rekonstruovaná část)         

1 1.1 Bourací práce včetně odvozu suti m3op 3100,00 200,00 620 000,00 

2 1.2 Nové konstrukce a úpravy m3op 3100,00 1980,00 6 138 000,00 

  Celkem za SO 01 Stavební objekt SO 01        6 758 000,00 

Díl: SO 02 Stavební objekt SO 02 – (přístavba)         

3 2.1 Demolice  bývalých šaten m3op 462,00 1 000,00 462 000,00 

4 2.2 Přístavba - nová konstrukce  m3op 1610,00 5 370,00 8 645 700,00 

 Celkem za SO 02 Stavební objekt S0 02    9 107 700,00 

Díl: SO 03 Stavební objekt SO 03 – Zpevněné plochy     

5 3.1 Komunikace (parkoviště) - asfaltové m2 523,00 791,00 413 693,00 

6 3.2 Chodníky - dlažba m2 1 120,00 775,00 868 000,00 

  Celkem za SO 02 Stavební objekt SO 03 - Zpevněné plochy       1 281 690,00 

Díl: SO 04 Stavební objekt SO 04 - Inženýrské sítě         

7 4.1 Nová vodovodní přípojka DN 50 m 20,00 1080,00 21 600,00 

8 4.2 Vodoměrná šachta ks 1 25 000,00 25 000,00 

9 4.3 Kanalizační přípojka DN 225 m 17,00 4 625,00 78 625,00 

10 4.4 Kanalizační větev DN 150 m 102,00 3 882,00 395 964,00 

11 4.5 Kanalizační větev DN 200 m 25,10 3 614,00 90 710,00 

12 4.6 Kanalizační šachta  ks 8 11 700,00 93 600,00 

  Celkem za SO 04 Stavební objekt SO 04 - Inženýrské sítě       706 500,00 

Díl: SO 05 Stavební objekt SO 05 – Zeleň         

13 5.1 Odstranění nevhodných stromů (průměr kmene 200 -300 

mm) ks 3 465,00 1395,00 

14 5.2 Odstranění nevhodných stromů (průměr kmene 500 – 600 

mm) ks 3 2 530,00 7 590,00 

15 5.3 Odstranění křovin m2 10,00 46,00 460,00 

16 5.4 Výsadba keřů ks 10 57,00 570,00 

17 5.5 Terénní modelace (přemístění zeminy, tvarování, urovnání, 

rozprostření ornice) m2 500 96,00 48 000,00 

18 5.6 Založení parkového trávníku m2 750 24,00 18 000,00 

  Celkem za SO 05 Stavební objekt SO 05 - Zeleň       76 000,00 

Díl: SO 06 Stavební objekt SO 06 – Mobiliář         

19 6.1 Mobiliář (lavičky, stojany na kola) ks 11 8 000 88 000,00 

 Celkem za SO 06 Stavební objekt SO 06 - Mobiliář       88 000,00 

 

Celková cena s DPH                                                                                                   25 297 068,00 Kč 
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7. SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

projektu 

 Vyhodnocení SWOT analýzy projektu se člení do čtyř segmentů:  

S - silné stránky, přednosti, výhody, klady  

W - slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory  

O - příležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory  

T - hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory 

7.1 Silné stránky, přednosti výhody a klady projektu 

• Dostupnost stavby, nachází se uprostřed města a je také dostupná městskou 

hromadnou dopravou 

• Vybudování kvalitního sportoviště s dostatkem hygienických prostor 

• Široké povědomí místní veřejnosti o této budově 

• Kladný postoj veřejnosti k rekonstrukci této budovy 

• Výrazné zlepšení zázemí pro fotbalový klub 

• Zachování historické budovy, která neodmyslitelně patří do stávajícího území 

7.2 Slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory projektu 

• Nevýhodou je složitost rekonstrukce 

• Omezené možnosti dispozičního řešení stavby  

• Rozměry hlavní tělocvičny neodpovídají velikosti hřišť pro některé sporty 

7.3 Příležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory projektu 

• Příležitost pro město, pořádat v této budově kulturní akce 

• Rozvoj kultury a kulturních spolků ve městě 

• Příležitost ušetřit finance za náklady na provoz budovy  
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7.4 Hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory projektu 

• Nedostatek financí pro provedení projektu 

• Zjištění špatného statického stavu budovy po provedených průzkumech 

• Případná levnější varianta celkové demolice budovy a výstavba nového sportoviště 

• Nedostatečná vytíženost budovy po provedené rekonstrukci 
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8. Závěr 

V diplomové práci jsem vypracoval návrh na řešení rekonstrukce Sokolovny 

v Klimkovicích. V hlavní části je řešený stávající stav budovy, nový stav s vyznačením 

funkčních ploch, bourací práce a nové konstrukce. Dále je vyřešeno připojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu. Řešení je vypracováno v souladu s platným územním plánem. 

Budova je řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Návrh jsem vypracoval podle platných norem a vyhlášek. A využil jsem teoretických i 

praktických poznatků získaných během studia. 

Řešení této rekonstrukce bylo velice náročné, protože se jedná o starou budovu a návrh 

nového dispozičního řešení tak, aby budova splňovala nároky na sportoviště a kulturní 

prostory 21. století, byl velmi složitý. Jednodušším postupem by zcela jistě bylo stávající 

budovu odstranit a na místě vystavět multifunkční halu. Tímto by však přišlo město o 

historickou budovu, která má specifické kouzlo a ze které dýchá minulost. Pouhý pohled na 

budovu vyvolává vzpomínky pro spoustu místních občanů, na aktivně strávený čas 

v tělocvičně, společné setkávání při plesech, kulturních akcí apod. Ano, bylo by zcela jistě 

z funkčního a částečně i z finančního hlediska výhodnější budovu zdemolovat a vystavět 

novou, ale nepřišlo by město o část své historie a obyvatelé o své vzpomínky? Navíc lázeňské 

město si zaslouží mít reprezentativní prostory pro sport a kulturu, které by budova po 

provedené rekonstrukci určitě splňovala. Našlo by město takové prostory i v multifunkční 

hale? Navíc budova dotváří celkový vzhled okolní zástavby a fotbalového hřiště. Proto jsem 

se v provedeném návrhu pokusil navrátit této budově zašlý lesk a slávu, a vytvořit 

multifunkční prostor vyhovující požadavkům dnešní doby. 
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