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1. ÚVOD 

Dané téma jsem si vybrala ze seznamu oficiálních témat zve ejn ného katedrou m stského 

inženýrství. Zadání tématu bylo poskytnuto Obecním ú adem T rlicko a p edm tem bylo 

zpracovat návrh ešení t locvi ny p i základní škole (dále jen „ZŠ“) v obci T rlicko. Pro tuto 

moji volbu rozhodla jednak skute nost, že zájmové území stavby je mi dob e známé a dále 

jsem up ednostnila charakter stavby – a to stavbu ob anského vybavení, stavby pro sport. Od 

d tství jsem sportovn  zam ená a i proto mne asi lákala možnost zkusit si návrh 

architektonického a dispozi ního ešení takovéto sportovní stavby.  

Mým prvotním úkolem bylo zajistit co nejvíce možných podklad  k dané stavb           

a zájmovému území stavby a zjistit konkrétní požadavky investora a dále hlavního uživatele 

stavby, tj. základní školy T rlicko tak, aby výsledkem mé práce byl komplexn  ucelený          

a dispozi n  vhodn  vy ešený návrh nové t locvi ny, který bude pln  vyhovovat pot ebám 

investora a uživatel .    

1.1 Cíl bakalá ské práce  

Cílem bakalá ské práce je navrhnout ešení nové t locvi ny p i ZŠ v obci T rlicko. Návrh eší 

objekt t locvi ny s nutnými provozy a návazností na ZŠ, úpravu p ilehlého okolí a parkování. 

Návrh ešení je zpracován ve dvou variantách. 

Návrh respektuje zám ry vedení zastupitel  obce a školy na realizaci objektu 

t locvi ny, vstupního objektu v etn  šaten, sprch, hygienického zázemí a sklad  sportovního 

ná adí. D raz je kladen na dostupnost jednotlivých prostor objektu osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Požadavkem investora byla sou asn  možnost využití nových 

prostor nejen pro pot ebu školy, ale také sportovními kluby a sportovn  zam enými oddíly    

a kroužky p sobícími v obci, sportujícími ob any z ad široké ve ejnosti i p ípadné využití 

nových prostor t locvi ny pro další mimosportovní aktivity.   

1.2  Podklady pro vypracování bakalá ské práce 

- územní plán obce 
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- mapa zájmového území  

- projektová dokumentace základní školy 

- áste né zam ení stavby 

- vyjád ení vlastník  a správc  inženýrských sítí 

- fotodokumentace stavby a zájmového území 

- katastrální mapa, výškopis, polohopis 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1  Urbanismus 

Urbanismus je v deckým, technickým i výtvarným oborem. Za cíl si klade tvorbu 

harmonického životního prost edí základních funk ních složek osídlení. eší vztahy 

funk ního, prostorového a spole ensko-sociálního uspo ádání. Výtvarná ást oboru 

urbanismu vychází z architektury, která je v podstat  základním kamenem oboru urbanismu. 

Proto je nutná znalost technických, typologických, výtvarných i teoretických p edm t  oboru 

architektura. Sou ástí oboru urbanismu je také historie sídel a znalost vzájemných 

vývojových souvislostí osídlení, historických soubor  a jejich ástí. Obor urbanismu se dále 

opírá o v decky podložené teorie urbanismu, teorie rozvoje osídlení, struktur sídelních 

soustav, teorie rozvoje a rekonstrukce našich sídel a jejich ástí, kterými jsou nap íklad 

centrální územní zóny, zóny obytné, výrobní, rekrea ní a územní zóny ob anského vybavení. 

[1] 

2.2  Územní plánování 

Územní plánování je praktickou aplikací oboru urbanismu do sou asných spole ensko-

sociálních podmínek našeho osídlení.[1] Jedná se o soustavnou innost pro usm rn ní  vývoje 

(uspo ádání) v ur itém území. [2] 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebn  technických a ekonomických. Jako konkrétní cíl si pak 

územní plánování klade zlepšení vybavení a funkce území pro stanovené ú ely v souladu se 

zajišt ním p írodních a civiliza ních hodnot. [2] 

2.3  Architektura 

Dle Marcuse Vitruvia Pollia, ímského architekta 1.století p .n.l., je architekturou stavba, 

která vykazuje t i základní vlastnosti, a to firmitas (statická pevnost, stavební fyzika, materiál 

apod.), utilitas (funk nost) a venustas (estetický cíl). Architektura je úzce spjata s koncepcí    

a vnímáním místa. [14] 
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2.4  Ob anská vybavenost 

Funk ní složka ob anské vybavenosti zásadn  ur uje standard životní úrovn  obyvatel a jeho 

životní zp sob. Ob anská vybavenost se d lí na základní, vyšší, celom stskou, oblastní          

a celostátní. Základní význam má v m stské zón . Ob anskou vybavenost rozlišujeme také 

druhov , kdy jednotlivé druhy mají své specifické nároky na plochy (nap . zdravotnictví, 

školství). U zóny bydlení m stského i venkovského typu dosahuje velkého významu poloha   

a velikost základního ob anského vybavení. [1] 

Základní ob anská vybavenost, mezi kterou adíme nap . základní školu, mate skou 

školu, jesle, restaurace, základní kulturní za ízení, prodejny potravin, pr myslového zboží 

apod., je závislá spíše na p ší dostupnosti, dále si klade nároky na klidnou polohu a vedle 

nezbytné provozní segregace umož uje integra ní vztahy k bydlení. Tato integrace se týká 

zejména rekrea ních a sportovních ploch a sou asn  i vnit ních objekt  pro volný as 

obyvatel.  Naopak vyšší ob anská vybavenost je více navázána na základní komunika ní sí   

a trasy linek m stské hromadné dopravy i p ím stské dopravy. [1] 

  

2.5  Bezbariérová ešení staveb 

Ú elem tzv. bezbariérových ešení staveb je vyhov t pot ebám osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace p i užívání staveb. Podle vyhlášky .398/2009 Sb. se k osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace, adí i osoby pokro ilého v ku, t hotné ženy, 

osoby doprovázející dít  v ko árku, dít  do 3 let a také osoby omezené mentáln .[2] 

Uvedená vyhláška podrobn ji stanovuje bezbariérová ešení r zných druh  staveb a je 

nutno ji respektovat p i zpracování a po izování územn  plánovací dokumentace a územn

plánovacích podklad , dále p i navrhování, umis ování a provád ní staveb a p i stavebním 

ízení.[2] 
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2.6  Požadavky na parkování 

Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily se z izují u všech potenciálních zdroj     

a cíl  dopravy.[2] Stavby musí být vybaveny normovým po tem odstavných a parkovacích 

stání v etn  stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. [2,4,8] 

2.7  Zásady tvorby sportovních prostor 

Návrhy sportovních ploch s ohledem na poznatky v organizované výkonnostní t lovýchov

mají tendenci sm ovat k vytvá ení stálých optimálních podmínek. Tato skute nost vede 

k v tšímu podílu krytých za ízení s celoro ním využitím, tzn. k sálovým sport m. P vodní 

p írodní sportovní prost edí je tak zde nahrazeno prost edím um lým. [1] 

Rekrea ní, sportovní a respira ní plochy vyžadují oslun nou polohu. Školní h išt , 

t locvi ny i bazény by m ly umož ovat zejména polyfunk ní využití pro provoz školní 

t lovýchovy (6-7 m2 na žáka) a sou asn  neorganizované rekrea ní t lovýchovy d tí, mládeže 

a dosp lých. Dispozi ní len ní školy by m lo tyto požadavky spl ovat. Poloha školy 

vyžaduje klidnou polohu od motorové dopravy, naopak poloha t locvi en a školních h iš  se 

m že provozn  p ibližovat spole enskému i nákupnímu centru obytného okrsku, tj. m že tak 

spolupomáhat tvorb  vzájemných sociálních kontakt  a je živým amfiteátrem obytné zóny. 

[1] 

U základních škol je základem za ízení školní t lesné výchovy atletická dráha 250 m              

s univerzálním h išt m na házenou, minikopanou a pro jednoduché atletické disciplíny. Dále 

je zde h išt  na košíkovou a odbíjenou a d ležitá je travnatá plocha na gymnastiku. 

T locvi ny jsou navrhovány s možností využití ve ejností. [2] 

Prostory k výuce t lesné výchovy a t locvi ny v za ízeních pro výchovu a vzd lávání 

musí svým stavebn  technickým provedením umožnovat realizaci t lesné výchovy. Tyto 

prostory musí být v tratelné, ovládání ventila ních otvor  musí být dosažitelné z úrovn

podlahy. Podlaha musí být pružná, snadno istitelná a musí být opat ena protiskluzovou 

úpravou povrchu. St ny a t lesa topení se musí zabezpe it takovým zp sobem, aby nemohlo 

dojít k ohrožení zdraví d tí a žák . Svítidla a okenní tabule je nutno zabezpe it proti rozbití. 

U t locvi ny musí být z ízena šatna, umývárna a záchody s p edsíní a umyvadlem, které musí 
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být odd lené pro chlapce a dívky. V p ípad  pot eby se z izuje ná a ovna. Šatny musí být 

vybaveny v šáky a lavicemi, nutno uvažovat 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí 

být p ístupná ze šatny, zde musí být možnost odkládání mycích pot eb, ru ník  a prádla. 1 

sprchová r žice se po ítá pro max.8 žák . [5] 

2.8  P íklady a hodnocení víceú elových sportovních hal 

V rámci shromaž ování podklad  pro zpracování zadaného tématu mé bakalá ské práce jsem 

hledala co nejvíce p íklad  objekt  obdobného charakteru, tj. víceú elových sportovních hal 

realizovaných v nedávné minulosti, za ú elem erpání inspirace a také pro srovnání a tudíž 

zhodnocení možných alternativ technického ešení. Hlavním zdrojem mi byl internet a dále 

stavby v blízkém okolí. Cht la jsem se zam it hlavn  na nosný konstruk ní systém, 

dispozi ní len ní a architektonické ešení stavby. Nicmén  podrobné informace 

k dispozi nímu ešení jednotlivých objekt  jsem na webových stránkách nenašla. Pouze 

n kde byly uvád ny stru né popisy s uvedením len ní jednotlivých prostor.  

Výsledkem mého zjiš ování bylo ale poznání, že v rámci mnou vyhledaných n kolika  

objekt  sportovních hal prakticky neexistují dva podobné. V prvé ad  jsou využívány r zné 

nosné konstruk ní systémy, a to nap . celé zd né objekty nebo kombinace nosných ocelových 

nosník  a obvodového cihelného zdiva, dále kombinace železobetonových sloup                    

a obvodového cihelného zdiva, montované objekty apod. Dále se stavby liší svým zp sobem 

využívání. N které stavby jsou spíše menšího charakteru, obvykle se jedná o stavby 

sportovních hal (t locvi en) u základních i st edních škol a jsou p izp sobeny hlavn

pot ebám dané školy a také pot ebám obce. S výhodou se u t chto staveb využívá propojení 

nových objekt  se stávajícími objekty školy. Zde se pak nabízí možnost funk ního využití 

objektu bu  samostatn  nebo s propojením se školou. Jiné stavby, tzv. stavby na zelené louce, 

naopak dosahují velkých rozm r , kdy samoz ejmostí jsou zde tribuny pro n kolik set divák , 

bufety i restaurace, sauny, n kdy bývají sou ástí i ubytovací za ízení apod.  Samoz ejm

odlišné je urbanistické i architektonické ešení jednotlivých objekt , nebo  zde by m lo být 

d ležitým cílem vhodné zakomponování stavby do okolí.  
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Obr.1 Víceú elová sportovní hala p i ZŠ Kopidlno [13] 

Obr.2 Víceú elová sportovní hala p i ZŠ Kopidlno-interiér [13] 

Asi nejvíce mne zaujaly návrhy v tších staveb, které svým dispozi ním len ním 

vyhoví nadstandardním pot ebám sportujících ob an  z ad široké ve ejnosti. M j návrh 

ešení t locvi ny p i základní škole v T rlicku je limitován vým rou stávajícího pozemku, 

který mi neumožnil pojmout stavbu nové t locvi ny s navazujícími objekty v takové velikosti 

a rozsahu. Nabízela se mi ale možnost uplatn ní ešení propojení nov  navržených objekt  se 

stávající t locvi nou a objekty ZŠ, u kterého shledávám hned n kolik výhod, kterými bych 

splnila požadavky a pot eby ze strany investora mé stavby.  Toto ešení jsem se snažila použít 

p i návrhu obou variant a tedy docílit toho, aby objekt nové velké t locvi ny v etn

navazujícího vstupního objektu s pot ebným zázemím mohl být provozován bu  samostatn

s odd leným vstupem pro ve ejnost a zamezit tak p ípadn  necht nému pohybu cizích osob 

v areálu budov školy nebo také s propojením na ostatní ásti školy.    
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2.9  Shrnutí teoretických východisek 

P i zpracování nového ešení t locvi ny jsem se tedy snažila vycházet z výše uvedených 

teoretických poznatk  a respektovat zásady pro tvorbu sportovních prostor. Rovn ž jsem se 

snažila inspirovat p íklady již realizovaných objekt  sportovních hal. 

Urbanistické ešení návrhu je navrženo v souladu se stávající zástavbou nacházející se 

v daném území. Umíst ním stavebních objekt  SO 01-velká t locvi na a SO 02-vstupní 

objekt šaten a sprch je tak zachována osová soum rnost celého prostoru areálu školy, obytné  

a ob anské zástavby, v etn  uli ních komunikací. Výstavbou nových objekt  v t sném 

sousedství ke stávajícím šatnám a malé t locvi n  dojde k propojení jejich provozu. Tím 

dojde k v len ní t chto budov do celého komplexu areálu školy. 

Architektonické ešení respektuje architekturu stávajících budov základní školy, jejíž 

specifické a nezam nitelné prvky jsou charakteristické pro výstavbu z  50., 70. a 80. let.  

Umíst ní stavby je v souladu s územním plánem T rlicko a samotný návrh je ešen 

tak, aby byly dodrženy p íslušné obecné požadavky na výstavbu a aby bylo zabezpe eno 

užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Sou ástí stavby je také 

návrh nových parkovacích stání, jejichž pot ebný po et byl stanoven výpo tem dle SN 

736110. [4] 
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3. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJ  O STAVB           

A P ILEHLÉM ÚZEMÍ 

3.1  Základní údaje o území 

Obec T rlicko se rozkládá na ploše 24,4 km2  na svazích T šínské pahorkatiny, nad T rlickou 

p ehradou asi 9 km od eského T šína. Nachází se na významné dopravní ose, která spojuje 

Ostravu a Haví ov s p echodem do Polska a na Slovensko. Obec vznikla spojením t í d íve 

samostatných obcí lemující tok eky Stonávky, a to Horního T rlicka, Dolního T rlicka          

a Hradišt . Tomu odpovídá i len ní obce na t i katastrální území, kterými jsou Horní 

T rlicko, Dolní T rlicko a Hradišt  pod Babí horou. Mezi významné prvky obce se adí  

vodní dílo T rlicko o rozloze 227 ha a kopec Babí hora s nadmo skou výškou 423 m.  Po et 

obyvatel byl k datu 1.1.2011 4246.  [11] 

Perspektiva obce je hlavn  dána charakterem rekrea ní oblasti a svou polohou.  Díky 

umíst ní na významné dopravní ose spojující Ostravu a Haví ov s p echodem do Polska a na 

Slovensko, zde má budoucnost rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu spojených s drobnou 

ekologickou, zpracovatelskou a pr myslovou výrobou. Díky lidové architektu e, 

specifickému typu osídlení a jedine né p írod  je území obce spolu s blízkým okolím 

turisticky p itažlivou oblastí. [11] 

3.2  Širší vztahy, napojení na dopravní infrastrukturu 

Obec T rlicko se nachází v severovýchodní ásti Moravskoslezského kraje, na území 

bývalého okresu Karviná. Leží p ibližn  v polovi ní vzdálenosti na spojnici m st Haví ov-

eský T šín. Objekt základní školy v etn  t locvi ny se nachází v centru obce, v ásti Horní 

T rlicko na ulici Školní. Sm rem na východ se v t sné blízkosti nachází nám stí s budovami 

obecního ú adu, pošty, lékárny, kulturního domu, restaura ního za ízení, ordinace léka         

a nalezneme zde také prodejnu potravin. Z jižní strany pod nám stím se v docházkové 

vzdálenosti nachází atletické h išt  s b žeckými dráhami. 

Obec T rlicko je dopravn  zp ístupn na silnicemi pro automobilovou dopravu, a to 

silnicí I/11 ve sm ru Ostrava - Haví ov - eský T šín), silnicí II/474 ve sm ru D tmarovice - 
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Orlová – Haví ov (Životice) - T rlicko - Hnojník s dalším pokra ováním po silni ní síti na 

T inec, Mosty u Jablunkova a Slovensko a silnice III/4743, p ivád jící dopravu od Karviné 

p es Albrechtice. Všechny jsou vedeny blízkým okolím vodní nádrže. Územím obce 

neprochází žádná železni ní tra  a nejbližší  železni ní stanice a zastávky jsou na území 

Haví ova a Horní Suché dostupné autobusovou dopravou. [12] Autobusová doprava je 

zajišt na ve sm ru na Haví ov m stskou hromadnou dopravou provozovanou spole ností 

SAD Haví ov, a.s.. Dopravu mezim stského charakteru zajiš ují spole nosti SAD 

Haví ov, a.s. a VEOLIA TRANSPORT MORAVA a.s. 

Samotný objekt základní školy v etn  t locvi ny je dopravn  napojen z jižní i severní 

strany na místní komunikace ulic Školní a Dlouhá. V docházkové vzdálenosti cca 2 min se 

hned vedle objektu obecního ú adu nachází autobusová zastávka s názvem „T rlicko, obecní 

ú ad“ a také parkovišt  pro ve ejnost.   

3.3  Historie a popis stavby 

Stavba základní školy spolu s t locvi nou byla dokon ena v roce 1960. [18]  Skládá se z 8 na 

sebe navazujících budov. P dorysné rozm ry stávající t locvi ny jsou cca 10 m x 18 m, výška 

po h eben 6,2 m, sv tlá výška 5,8 m. Konstruk ní nosný systém t locvi ny je zd ný 

v kombinaci se železobetonovými sloupy, pr vlaky a vazníky. Tlouš ka obvodového zdiva 

0,5 m. Na t locvi nu navazuje  dvoupodlažní objekt, který je využíván jako skladové prostory 

a dílny. Tento objekt není s t locvi nou funk n  propojen. 

Samotný objekt t locvi ny již v sou asné dob  nespl uje všechny požadavky kladené 

na t lesnou výchovu d tí a mládeže. Taktéž nevyhovující stav šaten a hygienických prostor, 

které jsou umíst ny ve spojovacím kr ku budov, vyvolává pot ebu rekonstrukce                      

a modernizace. Obec nemá v sou asné dob  žádný další krytý objekt pro sportovní využití. 
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Obr.3 T locvi na ve výstavb  ( erven 1959)[18] 

  

3.4  Limity v území 

V míst  navrhované stavby (stavební objekty SO 01 a SO 02)  se nachází optický kabel 

spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. a podzemní vedení NN spole nosti EZ 

Distribuce, a.s. Tyto sít  jsou navrženy k p eložení.  Stavbou dále dojde k dot ení stávajícího 

ve ejného vodovodu  DN 80 nacházejícího se na pozemku parc. .1246 k.ú.Horní T rlicko a to 

napojením nové vodovodní p ípojky pro stavební objekt SO 02. Dále bude napojením nové 

kanaliza ní p ípojky (splaškové a deš ové) objektu SO 02 dot ena stávající kanalizace        

DN 400 nacházející se na pozemku parc. .983/1 k.ú.Horní T rlicko. Navržením stavby 

parkovišt  bude dot eno ochranné pásmo sítí elektronických komunikací a to optického 

kabelu spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s., které je stanoveno dle zákona .127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  rozsahem 1,5 

m po stranách krajního vedení SEK. Dle vyjád ení vlastníka je nutno v místech kolize 

s parkovacími plochami chránit toto podzemní vedení chráni kami.  

3.5  Vazba na územní plán 

Dle územního plánu T rlicko, který byl vydán zastupitelstvem obce T rlicko dne 4.8.2008 

pod íslem usnesení 233/09/08 a nabyl ú innosti dne 26.8.2008 se dot ený pozemek parc. . 



23 

1243 k.ú Horní T rlicko nachází v zastav ném území. Pozemek je za azen jako sou ást 

stabilizované plochy B – bydlení smíšeného - souvislá zástavba, ve které je mimo jiné 

stanoveno p ípustné využití pro stavby a za ízení pro sport a relaxaci lokálního významu. 

P edm tný zám r stavby t locvi ny p i základní škole v obci T rlicko je v souladu 

s územn  plánovací dokumentací, tj. s územním plánem T rlicko, nebo  spl uje podmínky 

uvedené v p ípustném využití a to realizace staveb a za ízení pro sport.  

3.6  Fotodokumentace stávajícího stavu 

Obr.4 Jihovýchodní pohled na objekt t locvi ny ZŠ 

Obr.5 Západní pohled na objekt t locvi ny 
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4. NÁVRH EŠENÍ  

Návrh eší nový objekt t locvi ny s nutnými provozy a s návazností na ZŠ. Návrh je 

zpracován ve dvou variantách, z nichž první je vypracována podrobn .  

Ob  varianty svým dispozi ním kompaktním ešením umož ují funk ní využití 

objekt  jak pro pot eby školy, tak pro ve ejnost. Úprava p ilehlého okolí zahrnuje také 

bezbariérové vstupy a parkovací místa pro návšt vníky sportovních akcí.      

4.1  Návrh ešení – varianta 1 

Varianta 1 ponechává stávající objekt šaten a sprch školy, v etn  stávající malé t locvi ny. 

K t mto objekt m je navržena stavba nové velké t locvi ny (SO 01) a nového vstupního 

objektu se šatnami a pot ebným hygienickým a provozním zázemím (SO 02).  

Navrhované ešení varianty 1 vychází ze zam ení a posouzení dobrého technického 

stavu stávajících objekt  chodby, šaten, sprch a malé t locvi ny. K t mto objekt m navržené 

p ilehlé objekty nové velké t locvi ny (SO 01) a vstupního objektu  šaten a sprch (SO 02), 

jsou limitovány vým rou a tvarem pozemku, který je pro tyto stavby k dispozici.  

SWOT analýza: 

Klady:  

ponechání stávajících objekt  šaten a sprch školy, t locvi ny, v etn                           

spojovacího kr ku na budovu školy umožní nep erušené využití t chto za ízení                          

žáky školy po celou dobu výstavby objekt  SO 01, SO 02 

úspora investi ních náklad  oproti variant  2  

Zápory: 

- vým ra a tvar pozemku omezují vn jší rozm r velké t locvi ny na ší ku na max. 19 m 

(menší vzdálenost mezi postranními arami h išt  pro basketbal a obvodovými st nami 

t locvi ny) 
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- rozdíl výškové úrovn  hlavního vstupu do objektu SO 02 a vozovky je ešen                           

venkovním schodišt m. Bezbariérový p ístup bude umožn n šikmou rampou z pravé 

strany venkovního schodišt .                   

  

4.2  Návrh ešení – varianta 2 

Varianta 2 p edpokládá demolici stávajícího objektu šaten a sprch školy, v etn  malé 

t locvi ny s následnou výstavbou nového komplexu budov - velké t locvi ny (SO 01), 

vstupního objektu šaten a sprch (SO 02), malé t locvi ny (SO 03) a sklad  sportovního 

ná adí. 

Navrhované ešení varianty 2 vychází ze zam ení a využití celého pozemku za 

p edpokladu demolice stávajících objekt  šaten, sprch a malé t locvi ny, v etn  jejího 

zázemí. Takto uvoln ný pozemek rozm rov  neomezuje celý nov  navrhovaný komplex 

stavebn  a funk n  propojených objekt  SO 01, SO 02, SO 03. 

SWOT analýza: 

Klady:  

optimální rozm ry velké t locvi ny s  dostate nou vzdáleností mezi postranními arami 

h išt  pro košíkovou a obvodovými st nami t locvi ny 

hlavní vstup do objektu SO 02 lze provést bezbariérov

p ístup do všech objekt  SO 01, SO 02, SO 03 je p es spole nou chodbu  

Zápory: 

- demolice stávajících objekt  šaten, sprch, WC a malé t locvi ny do doby postavení         

a zprovozn ní nových objekt , bude znamenat pro žáky školy výpadek t lesné výchovy 

pod st echou v etn  osobní hygieny 

- vyšší investi ní náklady oproti variant  1 

4.3  Zhodnocení výb ru varianty pro detailní ešení 

Jedním z výchozích podklad  pro výb r variantního návrhu ešení byl seznam aktivit              

a kroužk , které v sou asné dob  probíhají v t locvi n  základní školy, poskytnutý vedením 

ZŠ a dále jednání s editelem školy, kdy byly konzultovány požadavky ze strany školy             
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a pot eby žák . Dalším podkladem pro výb r variantního návrhu ešení bylo jednání se 

zástupcem investora. Zde byly vyslechnuty požadavky ze strany investora a sou asn  obce 

T rlicko hájící mimo jiné zájmy a pot eby ob an  dané obce. 

Na základ  shromážd ných informací a podklad  a dále porovnáním výhod a nevýhod 

obou variant jsem si pro podrobné dopracování vybrala variantu 1. Rozhodujícími d vody 

mého výb ru varianty 1 jsou nižší investi ní náklady a možnost nep erušeného provozu         

v ponechaných stávajících objektech t locvi ny, šaten a hygienického zázemí po dobu 

výstavby nových objekt  SO 01, SO 02.  Základní škola nemá v sou asné dob  k dispozici 

vhodný krytý objekt, kde by mohla probíhat náhradní výuka t lesné výchovy. V docházkové 

vzdálenosti cca 10 min je nov  zrekonstruovaný otev ený sportovní areál, který by 

neumož oval za špatného po así a v zimním období sportovní aktivity. Dalším d vodem byla 

skute nost, že v sou asné dob  probíhá revitalizace celého areálu školy, tj. v etn  stávající 

t locvi ny a navazujícího objektu šaten a hygienického zázemí. V rámci revitalizace je 

provád no zateplení fasády a st ešních konstrukcí. V p ípad  výb ru varianty 2, která 

p edpokládá demolici celého objektu t locvi ny v etn  navazujících stávajících šaten             

a umýváren, by tak sou asné zateplení bylo zbyte n  vynaloženou investicí. 
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5. PR VODNÍ ZPRÁVA – varianta 1 

(pr vodní zpráva je zpracována v pot ebném rozsahu dle vyhl. .503/2006 Sb., ve zn ní 

vyhl. .63/2013 Sb.) [10] 

5.1 Identifika ní údaje 

5.1.1 Údaje o stavb

a) název stavby 

Návrh ešení t locvi ny v obci T rlicko 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ) 

Stavba bude umíst na v areálu základní školy .p. 419 na ul.Školní v T rlicku. 

Umíst ním stavby budou dot eny pozemky parc. .1243, 1246 a 983/1 v katastrálním 

území Horní T rlicko. Stavební objekty SO 01- Velká t locvi na, SO 02 - Vstupní objekt 

šaten a sprch a SO 03 - Parkovišt  budou umíst ny na pozemku parc. .1243 

v katastrálním území Horní T rlicko. Ostatní pozemky budou dot eny umíst ním 

p ípojek. 

c) p edm t dokumentace 

P edm tem dokumentace je návrh nového ešení t locvi ny s nutnými provozy  a 

s návazností na ZŠ a napojením na technickou infrastrukturu.  Sou ástí je dále návrh 

úpravy p ilehlého okolí, které zahrnuje bezbariérové vstupy a parkovací místa pro 

návšt vníky sportovních akcí a rovn ž rozpo et náklad .  

5.1.2 Údaje o žadateli 

obchodní firma nebo název, I  , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba):  

Obec T rlicko, Horní T rlicko .p.474, 735 42 T rlicko 

5.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Martina Havránková, VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra m stského inženýrství,  Ludvíka 

Podéšt  1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

5.2 Seznam vstupních údaj

- územní plán obce 

- katastrální mapa, výškopis a polohopis 

- projektová dokumentace stavby ZŠ 
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- áste né zam ení stavby 

- vyjád ení vlastník  a správc  inženýrských sítí 

- fotodokumentace stavby a zájmového území 

5.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území; zastav né/nezastav né území 

Stavba bude umíst na v areálu základní školy na ul.Školní v T rlicku na pozemku 

parc. .1243 k.ú.Horní T rlicko. Dále budou stavbou p ípojek dot eny pozemky parc. . 

1246 a 983/1 k.ú.Horní T rlicko. Dle schváleného územního plánu obce se zájmové 

území stavby nachází v zastav ném území. 

b) dosavadní využití a zastav nost území 

Pozemek parc. .1243 k.ú.Horní T rlicko je v sou asné dob áste n  zatravn n, áste n

je pokryt plochou s asfaltovým povrchem sloužící jako p ístup ke škole a nádvo í 

objektu. Pozemek parc. .1246 k.ú.Horní T rlicko slouží jako místní komunikace              

a pozemek parc. . 983/1 k.ú.Horní T rlicko je veden v KN jako ostatní plocha, využití 

zele . 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, památková 

zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází na území památkové rezervace, památkové zóny, zvlášt  chrán ného 

území ani v záplavovém území.  

d) údaje o odtokových pom rech 

Sou asné odtokové pom ry v území jsou dobré. Stavbou dojde k záboru stávajících 

vsakovacích ploch volného terénu. Deš ové vody ze st ech nových objekt  i nových 

zpevn ných ploch budou zaúst ny do stávající kanalizace. 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územním plánem T rlicko, který byl vydán zastupitelstvem obce 

T rlicko dne 4.8.2008 pod íslem usnesení 233/09/08 a nabyl ú innosti dne 26.8.2008. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu       

a stavebním zákonem v rozsahu objemové studie. [6, 7] 

g) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Stavba nevyvolá související ani podmi ující investice. 
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h) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Tab.1 Seznam dot ených pozemk  [17] 

Parc. íslo Katastr.území Vým ra [m2] Druh pozemku Vlastnické 
právo 

1243 Horní T rlicko 5863 ostatní plocha Obec T rlicko 
1246 Horní T rlicko 10823 ostatní plocha Obec T rlicko 
983/1 Horní T rlicko 10318 ostatní plocha Obec T rlicko 

5.4 Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) ú el užívání stavby 

Stavba bude užívána pro pot eby školy a obce ke sportovním ú el m. 

c) trvalá nebo do asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.) 

Stávající objekty školy nejsou kulturní památkou, v zájmovém území stavby se nenachází 

kulturní památka a zájmové území stavby se nenachází na území chrán ném dle 

zvláštních právních p edpis  /viz bod 5.3 c/.   

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou o technických požadavcích na stavby                

a s vyhláškou zabývající se bezbariérovým užíváním staveb. [6, 8]  

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis

Stavba je navržena v souladu s platnými p edpisy, které hájí dot ené orgány (KHS, HZS) 

na úseku jimi chrán ných zájm .  

g) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha apod.) 

zastav ná plocha SO 01 iní cca 703 m2, SO 02 cca 257,05 m2; obestav ný prostor SO 01 

je cca 5694,3 m3, SO 02 cca 1002,5 m3; užitná plocha SO 01 iní 648,6 m2, SO 02 je 

214,7 m2.   
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h) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí apod.) 

Odpady vzniklé jak p i výstavb  tak p i samotném provozu stavby budou zat íd ny dle 

vyhl. . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzniklé odpady budou odstra ovány nebo využívány skládkováním, recyklací i jiným 

druhotným využitím, p ípadn  spalováním. 

i) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 

P ípadné zahájení stavby se bude vázat na pravomocné stavební povolení vydané 

p íslušným obecným stavebním ú adem. Vlastní výstavba objektu SO 01 a SO 02 bude 

probíhat nep etržit , bez omezení a výluk. Provoz školy ve stávajících objektech malé 

t locvi ny, chodby a šaten tímto nebude narušen. Pouze v p ípad  nezbytných stavebních 

úprav spo ívajících v provozním napojení na stávající objekty budou tyto práce probíhat 

po dobu prázdnin (bourací a stavební práce vstupních otvor  a pot ebné rekonstrukce). 

len ní na etapy se nep edpokládá. 

j) orienta ní náklady stavby 

P edpokládané orienta ní náklady na stavbu jsou 48 864 525,- K  v . DPH (viz bod 7. 

Propo et náklad  vybrané varianty). 

5.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavební objekty 

SO 01 Velká t locvi na 

SO 02 Vstupní objekt šaten a sprch 

SO 03 Parkovišt

SO 04 P ípojka a p eložka NN 

SO 05 Plynovodní p ípojka 

SO 06 P ípojka vody 

SO 07 P ípojka kanalizace 

SO 08 P ípojka a p eložka sd lovacího kabelu 

SO 09 Sadové a terénní úpravy 
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6. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – varianta 1 

(souhrnná technická zpráva je zpracována v pot ebném rozsahu dle vyhl. .503/2006 Sb., ve 

zn ní vyhl. .63/2013 Sb.) [10] 

6.1   Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v centru obce, v katastrálním území Horní T rlicko a rozprostírá 

se mezi místními komunikacemi ulic Školní a Dlouhá. Na pozemku se nachází komplex 

budov ZŠ. Jedná se o rovinný pozemek, který se sm rem na jihovýchod svažuje. Vým ra 

pozemku iní 5863 m2. 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, stavebn  historický 

pr zkum apod.) 

Pr zkumy a rozbory nebyly provád ny. Bylo provedeno pouze áste né dopl ující vizuální 

zam ení stavby. Jedním z podklad  pro zpracování projektu byla projektová dokumentace 

stávajícího objektu ZŠ poskytnutá investorem.  

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Stávající ochranná a bezpe nostní pásma jednotlivých stávajících sítí jsou stanovena 

v p íslušných zákonech. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací je stanoveno 

rozsahem 1,5 m po stranách vedení. Ochranné pásmo podzemních vedení elektriza ní 

soustavy do 110 kV iní 1 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo STL, NTL 

plynovod  a p ípojek je v zastav ném území obce 1 m na ob  strany od p dorysu. Ochranné 

pásmo vodovodních ad  a kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn iní 1,5 m. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 

v území 

Po dobu provád ní stavby nebude p erušen provoz okolních objekt . Bourací a stavební práce 

vstupních otvor  a pot ebné rekonstrukce budou provád ny v dob  prázdnin. Dokon ená 

stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
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Je navržena demolice stávajícího oplocení na východní stran  pozemku, které je v kolizi 

s navrženou stavbou parkovišt . Dojde k vykácení drobných náletových d evin a ke . Po 

dokon ení stavby bude provedena úprava okolních ploch narušených výstavbou. 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených 

k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé) 

Stavbou nebudou dot eny pozemky se zp sobem ochrany ZPF ani se nejedná o pozemky 

ur ené k pln ní funkce lesa. 

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Podmínky pro napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jsou stanoveny 

vlastníky a správci dot ených sítí. 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá v cné ani asové vazby na okolní stavby. 

6.2   Celkový popis stavby 

6.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Nová velká t locvi na SO 01, v etn  vstupního objektu šaten a sprch SO 02, bude sloužit pro 

sportovní aktivity školy i obce T rlicko. Oba nové objekty jsou situovány jako samostatné 

p ístavby stávajících budov malé t locvi ny a šaten se sprchami. Ve velké t locvi n  bude 

h išt  pro košíkovou a volejbal s možnými omezenými úpravami pro házenou, badminton, 

florbal, futsal a další sportovní aktivity. Kapacity šaten a sprch objektu SO 02 umožní ve 

velké t locvi n  i po ádání sportovních utkání: domácí-hosté, chlapci(muži)-dívky(ženy). P i 

maximáln  možných vnit ních rozm rech velké t locvi ny 36x18m bez prostor  pro diváky   

a sektoru pro rozhod í se zde nep edpokládá po ádání oficiálních sportovních sout ží na 

úrovni t lovýchovných organizací.  

6.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Urbanistické ešení objekt  SO 01-velké t locvi ny a SO 02-vstupního objektu šaten a sprch 

zachovává osovou soum rnost celého prostoru areálu školy, obytné a ob anské zástavby, 

v etn  uli ních komunikací. Osazení nových objekt  v t sném sousedství ke stávajícím 

šatnám a malé t locvi n  je dáno požadovaným propojením jejich provozu. Spojení t chto 

budov také podtrhává své v len ní do celého komplexu areálu školy. Nov  navržené objekty 
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respektují morfologii terénu a urbanistickou strukturu, která je dána stávající okolní 

zástavbou. Nové stavby se nachází v zastav ném území, jsou v souladu s obecnými 

požadavky na výstavbu a pom ry v území podstatn  nem ní. 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 

Architektonické ešení je p izp sobeno architektu e stávajících budov základní školy, 

postavených v padesátých a osmdesátých letech minulého století v etn  díl ích rekonstrukcí 

typu vým ny oken za plastová, opravy fasád, st ech apod. Z tohoto d vodu jsou ve velké 

t locvi n  a v novém vstupním objektu šaten obdobn  navržena plastová okna s v tracími 

výklopnými k ídly ovládanými pákovými mechanismy v dosahu osob ve výši cca 2 m . 

Oba objekty SO 01, SO 02 jsou navrženy jako nepodsklepené jednopodlažní ukon ené 

rovnými atikami. St echa velké t locvi ny je plochá s mírným spádem od h ebene 

k podélným stranám do 5%. St echa vstupního objektu je rovná se spádem do 5%. Odtokové 

svody deš ových vod budou vedeny uvnit  podél obvodových st n a kryty oplášt ním. Barva 

st n velké t locvi ny a vstupního objektu je navržena v odstínu sv tle žluté, plastová okna 

bílá. Na jižní st n  objektu velké t locvi ny je navržen meziokenní pás ve sv tle hn dém 

odstínu. Kone né barevné ešení m že být investorem up esn no v dalším stupni PD. U obou 

objekt  bude provedeno vn jší zateplení zakon ené vrchní silikonovou omítkou. Sokl spodní 

ásti obou staveb bude taktéž zateplen a obložen keramickým obkladem. Venkovní schody 

v protiskluzové úprav  budou barvy šedé, zábradlí u schod  a rampy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace bude v provedení nerez. Op rné zídky mezi úrovní stání 

p ilehlých parkoviš  a zvýšeným terénem zelených ploch budou v p írodní barv  pohledového 

betonu.   

6.2.3 Dispozi ní a provozní ešení, technologie výroby 

a) SO 01-Velká t locvi na  

Základní p dorys je obdélník o vn jších rozm rech 37,0x19,0 m, h eben st echy a atiky je 

v úrovni +8,35 m, sv tlá výška nad úrovní podlahy po p í né vazníky je 7,0 m. Úrove isté 

podlahy ±0,00 zna í 314,0 m.n.m místního m ení. Podélné st ny t locvi ny jsou osazeny 

plastovými okny, p í né st ny jsou bez oken. Na ploše t locvi ny bude nakresleno h išt  pro 

košíkovou a volejbal a bude zde osazena konstrukce uchycení koš  s možností skláp ní do 

prostoru mezi vazníky. T locvi na má celkem 2 vstupy opat ené dvouk ídlými dve mi, a to 
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hlavní vstup z chodby vstupního objektu SO 02 (ší e dve í 1800 mm) a vstup ze stávající 

chodby školy (ší e dve í 1600) – tyto dve e budou opat eny mechanismy jako únikové 

v p ípad  nebezpe í. Další dvouk ídlé dve e ší e 1800 mm jsou osazeny do stávající malé 

t locvi ny a ší e 1600 mm do skladu ná adí. 

Na západní st n  uvnit  t locvi ny je navržena horolezecká st na ší e cca 9 m , výška 

odpovídá sv tlé výšce t locvi ny. Horolezecká st na bude navržena symetricky na st ed 

západní obvodové st ny. T locvi na bude vybavena sportovními pot ebami pro mí ové hry – 

košíková, házená, florbal, volejbal.    

b) SO 02- Vstupní objekt šaten a sprch 

Základní p dorys je obdélník o vn jších rozm rech 26,2 x 10,1 m, h eben atiky je v úrovni 

+3,75 m, sv tlá výška nad úrovní podlahy po strop je +3,00 m. Úrove isté podlahy ±0,00 je 

shodná s velkou t locvi nou, malou t locvi nou a spojovacími chodbami školy. Vn jší st ny 

vstupního objektu jsou osazeny plastovými okny. Vstup do objektu bude nadst ešen st íškou 

nerezové konstrukce kryté polykarbonátem. Hlavní vstup z východní strany od venkovního 

schodišt  a rampy pro imobilní osoby je p es dvouk ídlé dve e š.1800 mm do prostoru vstupu 

a šatny, kde se p íchozí p ezuje do istého sportovního obutí s nezávadnou podrážkou. 

K tomuto ú elu bude šatna vybavena dostate ným po tem uzamykatelných sk ín k. P es další 

dvouk ídlé dve e je p ístupná spole ná chodba, ze které jsou p es dvoje dvouk ídlé dve e ší e 

1800, 1700 mm p ístupné ob  t locvi ny, velká i malá. Z této chodby jsou dále p ístupny 4 

šatny pro cvi ence, na které navazují 4 umývárny p ístupné z dané šatny. Další místnosti 

p ístupné z chodby jsou kancelá  pracovníka dohledu, ná a ovna pro pot eby velké 

t locvi ny, WC ženy, WC muži, WC ZTP a technická místnost. Dve e z chodby do 

ná a ovny jsou dvouk ídlé ší e 1600 mm, dve e do WC ZTP jsou jednodílné ší e 900 mm, 

vstupní dve e do šaten, umýváren, WC muž , WC žen a technické místnosti jsou jednodílné 

ší e 800 mm. Dve e do jednotlivých box  WC muž  a žen jsou jednodílné ší e 700 mm.  

Šatny budou vybaveny lavicemi a v šáky v sestav  nazna ené ve výkresu p dorysu. 

Každá z umýváren je osazena t emi sprchami a dv ma umyvadly. Sprchy budou vybaveny 

sprchovými r žicemi a podlaha bude opat ena keramickou dlažbou s vyspádováním odtoku. 

WC muž  zahrnuje p edsí  se dv ma umyvadly, dva boxy s WC mísami a box se dv ma 

pisoáry. WC žen zahrnuje p edsí  s jedním umyvadlem a dva boxy s WC mísami. V místnosti 

WC ZTP se nachází jedno umyvadlo a jedna záchodová mísa s madly pro invalidy, há ek na 
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od vy a prostor pro odpadkový koš. V místnostech WC a umývárnách budou provedeny 

keramické obklady.    

6.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový p ístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bude umožn n 

šikmou rampou z pravé strany venkovního schodišt  do vstupu+šatny (místnost .1.02) 

objektu SO 02 a z tohoto místa shodnou úrovní podlah všech propojených prostor  ±0,00 

vstupního objektu, velké a malé t locvi ny, stávajících šaten a spojovací chodby. Rampa je 

navržena ve sklonu 1:16 (6,25%) ší e 1500 mm a bude vybavena madlem a vodící ty í. 

Zárubn  dve í budou osazeny v takové výši, aby spodní hrana dve í byla t sn  nad podlahou, 

bez instalace prah . Šatny a sprchy jsou navrženy v souladu s požadavky na bezbariérové 

užívání. Samostatná bezbariérová WC místnost o p dorysných rozm rech 1800 x 2400 mm je 

p ístupná z hlavního komunika ního prostoru stavby.  

6.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Veškeré stavební konstrukce, materiály, výpln  otvor , za izovací p edm ty, povrchy             

a obklady budou použity pouze na základ  atest  daných výrobc  v etn  jejich instalace         

a upevn ní. Parametry navržených místností a prostor p i sou asném dodržení 

technologických postup  výstavby a montáže dávají záruku bezpe ného užívání stavby.    

6.2.6 Základní technický popis staveb 

a) SO 01-Velká t locvi na  

Nosná obvodová konstrukce haly je zd ná s modulovou vzdáleností ŽB sloup  p í ných 

vazeb 3,00 m. P í ná vazba je tvo ena železobetonovými sloupy obdélníkového pr ezu         

a st ešními vazníky na rozp tí 18,00 m. Vazníky jsou navrženy jako ocelové p íhradové, 

zav trované v podélném sm ru haly. Kotvení vazník  na vrcholu sloup  bude kloubové. 

Základy pro ocelové sloupy tvo í jednotlivé železobetonové patky, po obvodu 

propojené základovými železobetonovými pasy, tvo ícími základy obvodových st n. Ocelová 

výztuž ŽB sloup  a ŽB základových pas  bude navzájem propojena za ú elem dokonalého 

uzemn ní objektu. Horniny podloží stavební parcely jsou stanoveny na základ  údaj

geologické mapy R. V dané lokalit  se nachází sprašové hlíny a naváté sedimenty, radonový 

index 1 (nízký), který nevyžaduje aplikaci opat ení proti radonu. [16] 
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Obvodové st ny budou mezi ŽB sloupy vyzd né z cihelných blok  na tlouš ku zdiva 

400 mm, vn jší líc bude izolován tuhou minerální vatou tlouš ky 100 mm a opat en vrchní 

silikonovou omítkou. Použité zdivo bude mít deklarované tepeln  izola ní parametry 

odpovídající požadavk m SN 73 0540. Na horní úrovni ocelových sloup  budou obvodové 

st ny ztuženy železobetonovým v ncem. Obvodové zdivo bude ukon eno oplechovanou 

atikou. Vnit ní povrch obvodových st n bude opat en zvukovou izolací a d ev ným obkladem 

do výše cca 2,5 m, který bude rovn ž plnit ochrannou funkci železobetonových sloup . 

V podélných st nách t locvi ny budou osazena plastová okna s v tracími výklopnými k ídly 

ovládanými pákovými mechanismy v dosahu osob, ve výši cca 2m. Tato okna budou 

chrán na proti poškození vhodnými rámy s kovovými sít mi. 

St echa bude tvo ena trapézovým plechem uloženým na ocelové p íhradové vazníky, 

bude dopln na o tepeln  izola ní a hydroizola ní vrstvy. Zespodu bude trapézový plech 

nat en ochranným nát rem. Ve st eše budou 4 otvory pro osazení odv trávacího za ízení pro 

odvod tepla a par. Odvád ní deš ových vod ze st echy zajistí celkem 6 svod  vedených 

vnit n  u podélných st n objektu a zaúst ných do ležaté kanalizace. 

Podlaha v t locvi n  bude tvo ena sportovní podlahou um lohmotného povrchu 

položenou na spodní betonové desce s izolací proti zemní vlhkosti, tepelné izolaci                   

a roznášecích deskách.   

b) SO 02- Vstupní objekt šaten a sprch 

Obvodové st ny budou vyzd né z cihelných blok  na tlouš ku zdiva 400 mm, vn jší líc bude 

izolován tuhou minerální vatou tlouš ky 100 mm a opat en vrchní silikonovou omítkou. 

Použité zdivo bude mít deklarované tepeln  izola ní parametry odpovídající požadavk m 

p íslušné normy.  

Základy budou tvo eny železobetonovými pasy. Horniny podloží stavební parcely jsou 

stejné jako u objektu SO 01. Podlahy budou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, na ní 

tepeln  izola ní vrstva a roznášecí betonová mazanina. Vlastní povrchy podlah budou podle 

ú elu místností – PVC, keramická dlažba, hladký betonový povrch broušený opat ený 

nát rem. 

Stropní konstrukce bude z panel  Spiroll položených na ztužujícím železobetonovém 

v nci. Stropní konstrukce bude dopln na o tepeln  izola ní vrstvu a vrchní hydroizolaci. 

Obvodové zdivo bude ukon eno oplechovanou atikou. Odvád ní deš ových vod ze st echy 

zajistí celkem 3 svody vedené vnit n  a zaúst né do ležaté kanalizace. 
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Vnit ní p í ky budou vyzd né z pálených p í kovek, pop . pórobetonu na tlouš ku 

100,125,150 mm. V prostorách sociálního za ízení a umýváren budou st ny dopln né o 

keramické obklady. Ostatní zd né konstrukce budou omítnuty. 

V obvodových st nách budou osazena otevíravá plastová okna a vstupní plastové 

dve e. Místnosti budou vybaveny za izovacími p edm ty a nábytkem.  

c) SO 03 Parkovišt

Stavební objekt parkovišt  zahrnuje výstavbu 8 parkovacích stání v etn  op rné zídky 

lemující parkovišt , dále nové zpevn né plochy p ilehlé k objekt m, schodišt  a šikmou 

rampu  sloužící k p ístupu do objektu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Parkovací stání jsou navržena v souladu s  SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 

silni ních vozidel a budou provedena ze zámkové dlažby. Navazující zpevn né plochy okolo 

objektu budou rovn ž provedeny ze zámkové dlažby. Op rná betonová zídka bude 

v provedení z pohledového betonu.   

d) SO 04 P ípojka a p eložka NN  ( ešeno v bod  6.3 této zprávy) 

e) SO 05 Plynovodní p ípojka ( ešeno v bod  6.3 této zprávy) 

f) SO 06 P ípojka vody ( ešeno v bod  6.3 této zprávy) 

g) SO 07 P ípojka kanalizace ( ešeno v bod  6.3 této zprávy) 

h) SO 08 P ípojka a p eložka sd lovacího kabelu ( ešeno v bod  6.3 této zprávy) 

i) SO 09 Sadové a terénní úpravy 

V rámci tohoto stavebního objektu budou po dokon ení stavby provedeny terénní úpravy 

okolo objektu, bude provedeno vysvahování terénu z jihovýchodní strany objektu, které je 

vyvoláno výškovým p evýšením terénu v daném míst . Bude proveden osev travní parkovou 

sm sí a v prostoru mezi stávající t locvi nou a op rnou zídkou parkovacích stání budou 

vysazeny listnaté stromy. 

6.2.7 Technická a technologická za ízení 

Zásady ešení za ízení, pot eby a spot eby rozhodujících médií 

a) SO 01-Velká t locvi na  

Technologická za ízení ve velké t locvi n  nebudou instalována. Technická za ízení zde 

instalovaná zahrnují: za ízení pro vytáp ní, za ízení vzduchotechniky, za ízení zdravotn
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technických instalací, za ízení silnoproudé elektrotechniky v etn  bleskosvod , za ízení 

slaboproudé elektrotechniky. 

Vytáp ní 

Zdrojem tepla pro velkou t locvi nu budou 3 plynové kotle o jednotkovém výkonu  40 kW 

instalované v technické místnosti .1.15 objektu SO 02. Dvoutrubkový otopný systém            

s ízenou teplotou topné vody do 90°C / 70°C napojí teplovzdušné jednotky osazené na 

vnit ních st nách t locvi ny ve výši 3m (pod parapety oken). Na p ívodech topné vody u 

teplovzdušných jednotek budou osazeny uzavírací ventily s termostatickou hlavicí. Celý 

potrubní systém bude osazen pot ebným po tem odvzduš ovacích a vypoušt cích ventil .  

Vzduchotechnika 

Teplovzdušné jednotky zajiš ují vytáp ní prostoru hrací plochy v etn  míchání objemu 

vzduchu t locvi ny. V trání a p ívod erstvého vzduchu bude umožn n otevíráním oken 

ovládaných pákovými mechanismy v dosahu osob, ve výši cca 2m. Odvod p eh átého 

vzduchu a par z prostoru pod st echou zajistí 4ks odtahových ventilátor . ízení chodu vzt 

za ízení bude možné v automatickém režimu pomocí termostat  a vlhkostních idel a také 

v režimu ru ního ovládání dle úsudku obsluhy. Klimatiza ní jednotky s ohledem na 

po izovací a provozní náklady malé obce nejsou navrhovány.  

Vodoinstalace 

Potrubní rozvody vody nebudou v t locvi n  instalovány. 

Kanalizace 

Odvodn ní st echy bude zajišt no pomocí 3+3 st ešních vpustí zaúst ných do svislých  svod

vedených vnit n  u podélných st n a napojených do vnit ní ležaté kanalizace, která bude dále 

zaúst na do nov  navržené venkovní kanaliza ní p ípojky. Rozvody kanalizace budou 

provedeny z materiálu PVC. 

Um lé osv tlení, vnit ní silnoproudé rozvody, hromosvod, uzemn ní 

Veškeré silnoproudé rozvody ve velké t locvi n  budou napájeny a jišt ny z jednoho 

elektrického rozvád e osazeného v t locvi n  u vstupních dve í z objektu SO 02. Rozvád

bude napájen z hlavního rozvád e RH objektu SO 02. 
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 Hlavní um lé osv tlení bude provedeno nerozbitnými zá ivkovými svítidly 2x58W 

z polykarbonátu v prachot sném provedení, osazenými po stranách ocelových p íhradových 

nosník  ve výši 6,4 m. Spínání svítidel po sekcích ovláda i na dve ích rozvád e umožní 

volbu intenzity osv tlení podle dané pot eby (sportovní utkání x b žné cvi ení x úklid). 

Poch zkové osv tlení ovládané vypína i u vstupních dve í bude provedeno nerozbitnými 

zá ivkovými svítidly 2x36W z polykarbonátu v prachot sném provedení, osazenými po 

stranách st n s dve mi ve výši 3m nad podlahou t locvi ny. Tato svítidla budou vybavena 

trvale dobíjeným nouzovým AKU zdrojem, který bude automaticky aktivovat dané svítidlo 

p i výpadku nap tí v rozvad i. Únikové cesty budou ozna eny odraznými tabulkami sm ru 

úniku.  

Hromosvod na st eše objektu bude proveden jako m ížová jímací soustava napojená 

skrytými svody  na spole nou uzem ovací soustavu v základech objektu. 

Uzem ovací soustava bude vytvo ena po obvodu celého objektu vedením FeZn 

D8mm položeným v základech, s prova ením na ocelovou výztuž základových pas  a patek. 

Slaboproud 

Slaboproudé rozvody budou zahrnovat instalaci školního rozhlasu, školního zvon ní a 

p esného asu. P ípadná instalace elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické 

zabezpe ovací signalizace (EZS) bude ešena v dalším stupni PD v požárn  bezpe nostním 

ešení. 

b) SO 02- Vstupní objekt šaten a sprch 

Technologická za ízení ve vstupním objektu nebudou instalována. Technická za ízení zde 

instalovaná zahrnují: za ízení pro vytáp ní, za ízení vzduchotechniky, za ízení pro m ení      

a regulaci, za ízení zdravotn  technických instalací, plynová za ízení, za ízení silnoproudé 

elektrotechniky v etn  bleskosvod , za ízení slaboproudé elektrotechniky. 

Vytáp ní 

Zdrojem tepla pro vstupní objekt šaten bude 1 plynový kotel o výkonu 30 kW instalovaný 

v technické místnosti .1.15.  Zapojení kotle a ízení  chodu ekvitermní regulací v závislosti 

na vnit ní a venkovní teplot  umožní optimální vytáp ní prostoru objektu. Dvoutrubkový 

otopný systém s ízenou teplotou topné vody do 90°C / 70°C napojí radiátory v jednotlivých 

místnostech. 
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Vzduchotechnika 

V místnostech hygienického zázemí, umýváren a bezokenních šaten budou instalovány 

odtahové ventilátory s asováním chodu, spínané ru n  v dané místnosti. U místností s okny 

bude vým na vzduchu provád na okny. 

M ení a regulace 

Provoz plynových kotl  v technické místnosti bude ízen ekvitermní regulací v závislosti na 

venkovní teplot  a požadované teplot  daného vnit ního prostoru. ízení a spínání provozu 

kotl  zajistí rozvád  MaR osazený v technické místnosti, napájený z rozvád e RH. 

Vodoinstalace 

Potrubní rozvody vody budou napojeny na vodom rnou m ící soupravu s hlavním ventilem 

osazenou v technické místnosti, kterou bude ukon ena nová vodovodní p ípojka. Potrubní 

rozvody studené a teplé vody ke koncovým odb rným míst m budou uloženy v drážkách ve 

zdivu st n a p í ek, pop . v podlaze. Teplá užitková voda bude zajiš ována plynovým 

zásobníkovým oh íva em osazeným v technické místnosti. Vybavení místností sanitární 

technikou je z ejmé z výkresu p dorysu.  

Kanalizace 

Odvád ní splaškových vod od sanitárních za izovacích p edm t  bude zaúst no do vnit ní 

ležaté kanalizace uložené v zemi pod podlahou místností a chodeb objektu. Odvodn ní 

st echy bude zajišt no pomocí 3 st ešních vpustí zaúst ných do svislých  svod  vedených 

vnit n  a napojených do vnit ní ležaté kanalizace, která bude dále zaúst na do nov  navržené 

venkovní kanaliza ní p ípojky. Vnit ní svislé odpadní potrubí bude p ivzdušn no potrubím 

nad st echu a zde ukon eno v trací hlavicí. Rozvody kanalizace budou provedeny z materiálu 

PVC. 

Plynoinstalace 

Vnit ní rozvody plynu budou napojeny na krátkou regula ní adu s hlavním uzáv rem plynu, 

regulátorem ze st edotlaku na nízkotlak, plynom rem a p íslušnými armaturami. Tato za ízení 

budou umíst na v typové plastové sk íni osazené v nice vn jší obvodové zdi technické 

místnosti. Sk í  bude ozna ena nápisem HUP (hlavní uzáv r plynu). Plynové potrubí napojí 3 

ks plynových kotl  o výkonu 40 kW (vytápí SO 01), plynový kotel o výkonu 30 kW (vytápí 

SO 02) a plynový oh íva  teplé užitkové vody – vše osazeno v technické místnosti. 
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Um lé osv tlení, vnit ní silnoproudé rozvody, hromosvod, uzemn ní 

Veškeré silnoproudé rozvody vstupního objektu budou napájeny a jišt ny z hlavního 

elektrického rozvád e RH osazeného v chodb  m. .1.07. Rozvád  bude napájen z pojistek 

typové plastové p ípojkové sk ín  osazené na vn jší zdi u vstupního schodišt . Tato sk í

bude napojena samostatnou elektrickou p ípojkou na distribu ní rozvod el. sít  NN. 

Z rozvád e RH bude napojen podružný rozvád  velké t locvi ny a rozvád  MaR technické 

místnosti. Um lé osv tlení bude provedeno zá ivkovými svítidly v pat i ném krytí dle 

vn jších vliv  daných místností. Spínání svítidel bude ovláda i u vstupních dve í do 

jednotlivých místností. ást svítidel bude vybaveno trvale dobíjeným nouzovým AKU 

zdrojem, který bude automaticky aktivovat dané svítidlo p i výpadku nap tí v rozvad i. 

Únikové cesty budou ozna eny odraznými tabulkami sm ru úniku.  

Hromosvod na st eše objektu bude proveden jako m ížová jímací soustava napojená 

skrytými svody  na spole nou uzem ovací soustavu v základech objektu. 

Uzem ovací soustava bude vytvo ena po obvodu celého objektu vedením FeZn 

D8mm položeným v základech, s prova ením na ocelovou výztuž základových pas .   

Slaboproud 

Slaboproudé rozvody budou zahrnovat instalaci školního rozhlasu, školního zvon ní               

a p esného asu. P ípadná instalace elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické 

zabezpe ovací signalizace (EZS) bude ešena v dalším stupni PD v požárn  bezpe nostním 

ešení. 

6.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Použité výrobky musí být vhodné pro dané využití stavby a zárove  musí plnit základní 

požadavky na stavby týkající se požární bezpe nosti. Stavba bude navržena a provedena 

takovým zp sobem, aby v p ípad  požáru byly dodrženy základní požadavky bezpe nosti. [9] 

Podrobné ešení bude zpracováno v technické zpráv  požární ochrany v dalším stupni PD.  

6.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad

apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Použité výrobky musí být vhodné pro dané využití stavby a zárove  musí plnit základní 

požadavky na stavby týkající se hygieny, ochrany zdraví a životního prost edí. [9]  Ve stavb
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nebude umíst no za ízení, které by zp sobovalo hluk i vibrace o hodnotách p ekra ujících 

povolené limitní hodnoty. Odpady z provozu stavby budou shromaž ovány do stávajících 

sb rných nádob školy s následným odvozem a odstran ním v souladu s platnou legislativou.   

6.2.10 Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod ová opat ení apod. 

Radonový index v daném území je nízký, není proto nutná ochrana proti pronikání radonu 

z podloží. [16] Protipovod ová opat ení nejsou nutná, zájmové území stavby se nenachází  

v záplavovém území.  

6.3   P ipojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, p eložky, p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity 

a délky 

SO 04 - P ípojka a p eložka NN 

Napojení na el.rozvod distribu ní sít  NN bude zajišt no v rámci p eložky stávajícího kabelu 

NN, který se nachází v místech nov  navrhovaných objekt  SO 01, SO 02. Tento kabel bude 

p erušen s rezervou délky pro jeho ukon ení v nové pojistkové p ípojkové sk íni SR 2, 

osazené na vn jší obvodové zdi u vstupu do objektu SO 02. Ze sk ín  SR 2 bude napojen 

hlavní rozvad  RH 1 objektu SO 02 i nový kabel p eložky NN stejného typu a pr ezu, 

vedený v zeleném pásu podél vozovky mimo základy nových objekt . Nov  položený kabel 

p eložky bude naspojkován na p vodní kabel, který bude v prostoru staveništ  odkopán           

a demontován. Délka nov  položeného kabelu p eložky NN je 75 m, délka demontovaného 

stávajícího kabelu je 62 m. P edpokládaný instalovaný p íkon objekt  SO 01, SO 02 celkem 

je 18 kW.   

SO 05 – Plynovodní p ípojka 

Plynofikace objektu SO 02 bude zajišt na zemní p ípojkou plynu odbo ením z plynovodní 

sít  st edotlaku. P ípojka v délce 34 m bude zaúst na do sk ín  HUP s hlavním uzáv rem 

plynu, regulátorem tlaku stl/ntl a plynom rem, osazené na vn jší obvodové zdi technické 

místnosti. P ípojka bude uložena ve výkopu v nezámrzné hloubce. 
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SO 06 - P ípojka vody 

Objekt SO 02 bude napojen samostatnou vodovodní p ípojkou odbo ením z hlavního 

vodovodního adu DN 80. P ípojka z materiálu PE v délce 30 m bude ukon ena ve 

vodom rné sk íni v technické místnosti a uložena ve výkopu v nezámrzné hloubce. 

SO 07 - P ípojka kanalizace 

Splaškové a deš ové vody od objekt  SO 01, SO 02, SO 03 budou odvád ny kanaliza ními 

p ípojkami do uli ní kanalizace DN 400. 

SO 08 – P ípojka a p eložka sd lovacího kabelu 

Stávající sd lovací kabel, který se nachází v místech nov  navrhovaných objekt  SO 01, SO 

02 bude p erušen s rezervou délky pro jeho ukon ení v nové rozvodné sk íni osazené na 

vn jší obvodové zdi u vstupu do objektu SO 02. Z této sk ín  bude napojen nový kabel 

p eložky stejného typu a po tu žil, vedený ve výkopu v zeleném pásu podél vozovky mimo 

základy nových objekt . Nov  položený kabel p eložky sd lovacího kabelu bude ukon en 

v nové rozvodné sk íni osazené na venkovní zdi spojovacího kr ku ZŠ. Do tohoto místa 

budou také p epojeny vnit ní slp rozvody ZŠ. Sd lovací kabel v rušeném úseku bude odkopán 

a demontován. Délka nov  položeného kabelu p eložky sd lovacího kabelu je 75 m.  

6.4   Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení 

ešené území stavby se nachází v centru obce. Objekt ZŠ je dopravn  napojen na sí  místních 

komunikací a v p ší docházkové vzdálenosti se nachází autobusová zastávka a ve ejné 

parkovišt .  

b) napojení území na dopravní infrastrukturu 

Areál základní školy je napojen na místní komunikaci a chodníky pro p ší z ulice Školní. 

P íjezd a p ístup je dále možný i z místní komunikace ulice Dlouhá.  

c) doprava v klidu 

V souvislosti s výstavbou objekt  nové t locvi ny a vstupního objektu je nov  navrženo 8 

parkovacích stání na východní stran  pozemku. Jedno stání je vymezeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. [8] Parkovací stání budou provedena ze zámkové 
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dlažby. Pro cyklisty bude vedle vstupního schodišt  do objektu SO 02 vymezen prostor pro 

odstavování jízdních kol. 

          V p íloze .1 je doložen výpo et parkovacích stání. Dle p íslušné normy byl výpo tem 

stanoven po et 12 pot ebných parkovacích stání. [4]  Vým ra stávajícího pozemku neumožní 

umíst ní p íslušného po tu parkovacích stání. Scházející parkovací stání budou zajišt na na 

ve ejném parkovišti, které se nachází v p ší docházkové vzdálenosti cca 1-2 min.  

6.5   ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokon ení stavby se okolní plochy dot ené stavbou uvedou do p vodního stavu, bude 

proveden osev travní parkovou sm sí. V zeleném pásu v prostoru mezi stávající t locvi nou    

a op rnou zídkou parkovacích stání bude provedena výsadba zelen . Jsou navrženy listnaté 

stromy, druh Crataegus laevigata, cv.Paul`s Scarlet. [3]  

6.6   Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

Stavba nebude posuzována dle zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 

prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis . 
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7. PROPO ET NÁKLAD  VYBRANÉ VARIANTY 

Propo et náklad  je zpracován podle cenových ukazatel  ve stavebnictví pro rok 2013 

zpracovaných na základ  dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objekt . [15] 

Tab.2 Propo et  náklad  [15] 

Položka Po et 
mj. 

Mj. Cena/ 
mj.[K ]

Cena celkem      
[bez DPH] 

SO 01 Velká t locvi na  5694,0 m3 5 372,- 30 588 168,-K

SO 02 Vstupní objekt šaten a sprch 1002,0 m3 5 621,- 5 632 242,-K

SO 03 Parkovišt   

Parkovací stání 202,0 m2 1 500,- 303 000,-K

Zpevn né plochy 235,0 m2 1300,- 305 500,-K

Op rná ze  26 m3 12 868,- 334 568,-K

Schodišt  + rampa 1 ks 374 000,-K

SO 04 P ípojka NN a p eložka NN   

            P ípojka NN 10,0 m 450,- 4 500,-K

            P eložka NN 75,0 m 1 100,- 82 500,-K

SO 05 Plynovodní p ípojka 34,0 m 1 165,- 39 610,-K

SO 06 P ípojka vody 30,0 m 970,- 29 100,-K

SO 07 P ípojka kanalizace 40,0 m 910,- 36 400,-K

SO 08 P ípojka a p eložka sd lovacího kabelu 

           P ípojka sd lovacího kabelu 10 m 450,- 4 500,-K

           P eložka sd lovacího kabelu 75,0 m 820,- 61 500,-K

SO 09 Sadové a terénní úpravy   218 500,-K

Celkem 38 014 088,-K

Projektové práce 5,8% z ceny stavby  2 204 817,-K

Vybavení objekt  (SO 01, SO 02) 165 000,-K

Celková ástka 40 383 905,-K

DPH 21% 8 480 620,-K

CELKEM    48 864 525,-K
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8. ZÁV R 

P edm tem zadání této bakalá ské práce byl návrh nového ešení t locvi ny p i základní škole 

v obci T rlicko. Zadavatelem tématu byl Obecní ú ad T rlicko, který poskytnul pot ebné 

podklady ke zpracování projektu. Návrh je zpracován ve 2 variantách.  Mým cílem bylo 

dosáhnout u obou variantních ešení pln  funk ního a dispozi n  uceleného návrhu, který 

bude respektovat požadavky investora a pot eby uživatel  objektu.  Sou ástí ešení je návrh 

parkovacích míst a úpravy p ilehlého okolí.  

Varianta 1 po ítá se zachováním stávající t locvi ny, ke které budou p istav ny 

objekty velké t locvi ny a vstupního objektu se šatnami a pot ebným hygienickým                  

a provozním zázemím. Objekty budou provozn  propojeny s návazností na ostatní objekty 

ZŠ. Stávající t locvi na bude dále plnit funkci malé t locvi ny s využitím zejména pro 

gymnastiku a sportovní aktivity nevyžadující nároky na v tší prostory. Zpevn ná plocha 

v severní ásti areálu budov ZŠ vedle stávající t locvi ny nebude stavbou dot ena a m že tak 

být využita nap . pro z ízení dopravního h išt . 

Varianta 2 zahrnuje demolici stávajícího objektu t locvi ny v etn  objektu šaten          

a sprch školy a následnou výstavbu nového komplexu budov - velké t locvi ny (SO 01), 

vstupního objektu šaten a sprch (SO 02), malé t locvi ny (SO 03) a sklad  sportovního 

ná adí. Tento návrh vyžaduje v tší nároky na zábor volných ploch v areálu budov ZŠ. 

U obou variantních ešení byl kladen d raz na zajišt ní p ístupu osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace do jednotlivých prostor objektu.  

Pro podrobné vypracování byla vybrána varianta 1. Tato varianta spl uje požadavky  

jak ze strany investora  a vedení školy, tak respektuje pot eby žák . Výstavbou nebude dot en 

provoz výuky ve stávající t locvi n  a mohou být nadále využity prostory šaten                      

a hygienického zázemí v pr b hu výstavby. Stavební práce související s provozním 

napojením a p ípadné rekonstruk ní práce na objektu stávajících šaten a hygienického zázemí 

budou provád ny po dobu hlavních prázdnin. Tato varianta je v porovnání s variantou 2 

ekonomicky výhodn jší. Sou ástí návrhu je rozpo et náklad  vybraného variantního ešení. 
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Obec nemá v sou asné dob  k dispozici žádný další objekt podobného charakteru         

a proto by byla p ípadná výstavba nové velké t locvi ny p ínosem nejenom pro školu, ale 

také pro místní sportovní kluby a sportovn  zam ené oddíly a kroužky p sobící v obci          

a sportující ob any z ad široké ve ejnosti.  Nový objekt t locvi ny spl uje podmínky pro 

celoro ní využití r znými druhy sportovních aktivit. 
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P ÍLOHA .1  – Výpo et parkovacích stání 



Výpo et po tu parkovacích stání  

- dle SN 736110 Projektování místních komunikací a SN 736110 Projektování místních 

komunikací – ZM NA Z1 

Celkový po et stání pro posuzovanou stavbu vypo teme dle vzorce: 

 , 

kde  

N … celkový po et stání pro posuzovanou stavbu, 

O0 …základní po et odstavných stání p i stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel –

dle l.14.1.6. SN 736110 se jedná o po et stání, které ur í investor; v našem p ípad  po et 

odstavných stání nebude ur en – v bezprost ední vzdálenosti se nachází ve ejné parkovišt

P0 … základní po et parkovacích stání – dle tabulky 34 SN 736110 – po et stání pro 

t locvi ny, haly (sportovišt  tréninkové, rekrea ní) ur ujeme podle ú elové jednotky, v našem 

p ípad  návšt vníci, kdy na 1 stání p ipadají 2 návšt vníci; uvažujeme tedy nap . zápas 

v basketbalu (6+6 hrá , 2 náhradníci, trené i, diváci) v celkovém po tu 24, tzn. že na 24 

návšt vník  p ipadá 12 stání   

ka … sou initel vlivu stupn  automobilizace (p i výpo tu použijeme stupe  400 vozidel/1000 

obyvatel /1:2,5/ a tomuto stupni odpovídá dle citované normy sou initel o hodnot  1,0) 

kp … sou initel redukce po tu stání – dle tabulky 30 SN 736110 ur ený sloupcem podle 

charakteru území A, B, C podle tabulky 31 SN 736110 a ádkem stupn  úrovn  dostupnosti 

dle tabulky 32 SN 736110 (charakter území – jedná se o skupinu A, tj. obce do 5000 

obyvatel- území s velmi nízkou kvalitou obsluhy ve ejnou dopravou, všechny stavby na 

území bez redukce; index dostupnosti se v b žných p ípadech neur uje; výsledný sou initel 

redukce po tu stání dle tabulky 30 SN 736110 má hodnotu 1) 

Dosazením do vzorce, dostaneme 

    =>  

Pot ebný po et parkovacích stání pro posuzovanou stavbu je tedy 12.  



P ÍLOHA .2  – Ukázky sportovních hal 



Sportovní hala Radotín [zdroj: http://www.mcpraha16.cz/5510_Sportovni-hala-Radotin] 

Sportovní hala Radotín [zdroj: http://www.mcpraha16.cz/5510_Sportovni-hala-Radotin] 

Sportovní hala Žákovská, Haví ov [zdroj: http://www.ssrz.cz/objekty~bazen-sumbark/] 



Sportovní hala Žákovská, Haví ov [zdroj: http://www.ssrz.cz/objekty~bazen-sumbark/] 

  

Víceú elová sportovní hala v eské Líp [zdroj: http://www.bkn.cz/reference/objekty-obcanskeho-

vybaveni/viceucelova-sportovni-hala-ceska-lipa.htm]

  

Víceú elová sportovní hala v eské Líp [zdroj: http://www.bkn.cz/reference/objekty-obcanskeho-

vybaveni/viceucelova-sportovni-hala-ceska-lipa.htm]



P ÍLOHA .3  – Fotodokumentace stavby 



        

        



Zdroj: Martina Havránková 



P ÍLOHA .4   –  Soupis aktivit v t locvi n  ZŠ 



Zdroj: ZŠ T rlicko 



P ÍLOHA .5  – Snímek katastrální mapy 



Zdroj: www.cuzk.cz 
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Věc:
Návrh řešení tělocvičny v obci Těrlicko

K.ú. - p.č.: Horní Těrlicko

Stavebník: Obec Těrlicko , Horní Těrlicko č.p. 474 , 73542 Těrlicko

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční 
služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
DOJDE K DOTČENÍ 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí .  
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. 
                                                                                                                    
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): 
STL plynovody a přípojky   
K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.                                    
 
Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat 
RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítí (e-mail: gis@rwe-smp.cz). 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
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16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000710706 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Milada Hanková

technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142422
milada.hankova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 193904/12 íslo žádosti: 0112 829 990

D vod vydání Vyjád ení : Územní ízení k rozhodnutí - o umíst ní stavby, - o zm n  
využití území, - o zm n  stavby

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 12. 11. 2014.

Žadatel Martina Havránková

Stavebník Obec T rlicko
Název akce Návrh ešení t locvi ny v obci T rlicko

Zájmové území

Okres Karviná

Obec T rlicko

Kat. území / . parcely Horní T rlicko

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK 
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica 
pov eného ochranou sít  - Marek Pon a, tel.: 59 668 2981, 602 764 071, e-mail: marek.ponca@o2.com (dále jen 
POS).

(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického ešení.
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íslo jednací: 193904/12 íslo žádosti: 0112 829 990

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 

Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  jakýkoliv dotaz  k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 12. 11. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 193904/12 íslo žádosti: 0112 829 990

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 

odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 

veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 

vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 

zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 

SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 

prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré

náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 

jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto 

Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto 

Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 

vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 

práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 

možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 

polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 

aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 

pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                          
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P íloha k Vyjád ení .j.: 193904/12 íslo žádosti: 0112 829 990

 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 

p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 

POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 

kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 

NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 

m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 

parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 

1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 

kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 

p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 

rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 

že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 

sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 

zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 

pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 

objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica

bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 

s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 

právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                             

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 

p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 

SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 

pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 

mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 

t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 

ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica

a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  (je áby, 

konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 

jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. 

Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o 

ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

za ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník, 

nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti 

stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 

plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 

pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 

hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 

povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 

i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 

schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 

dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 

kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 

vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 

kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,

• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 

stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,

• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 

ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,

• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 

v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené 

níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh

I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS  739 51

I :                25863037                                                         DI : CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald

I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

kontakt: Michal Ku era, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS : 708 00
I :                75591961                                                         DI : 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D lní 889, 735 35  Horní Suchá
I :                47680954                                                         DI : 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko vara

se sídlem: Osvoboditel  1200, 742 21  Kop ivnice
I :                63341620                                                         DI : 

kontakt: Milan Ko vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS  73301
I :                70244090                                                         DI : CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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