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Anotace 

erný Št pán, Územní studie – nové využití lokality „Podhar “ ve Dvo e Králové nad Labem 

 

Cílem této bakalá ské práce je návrh oživení stávajícího sportovního areálu v severní ásti 

m sta Dv r Králové nad Labem. Nejprve byl zjišt n stávající stav území, jeho urbanistické a 

technické podmínky, na základ  kterých byl vypracován urbanistický návrh ve dvou varian-

tách. 

První varianta je ešena jako sportovní areál s krytým bazénem a po ítá s možnosti ubytování. 

Druhá varianta je navržena jako centrum pouze se sportovními plochami tak, aby n která 

sportovišt  mohla být provozována celoro n . 

Pro vybranou variantu bylo zpracováno podrobn jší ešení technické a dopravní infrastruktu-

ry, orienta ní ekonomický propo et a vizualizace území. 

 

Annotation 

erný Št pán, Urban design study –  new use of the locality „Podhar “ in Dv r Králové nad 

Labem 

The aim of this thesis is the upwards recovery of the existing sports complex in the northern 

part of the city Dv r Kralove nad Labem. For the first time I detected current state of the area, 

its urban and technical conditions and I developed  two variants on this basis. 

The first variant is designed as a sports center with indoor swimming pool and allows for the 

possibility of accommodation. The second variant is designed only as a center of sports surfa-

ces and it´s possible to carry on whole year. 

I prepared detailed technical solutions and transport infrastructure, indicative economic calcu-

lation and visualization urban design for the selected variant.  

 



 
 

Seznam zkratek 

 

BOZP  Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

SN  eská technická norma 
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HZS  Hasi ský záchranný sbor 
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NUS  Náklady na umíst ní stavby 

ORP  Obec s rozší enou p sobností 

PE  Polyethylen 
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1. ÚVOD 

Cílem bakalá ské práce je navrhnout urbanisticko-architektonickou studií obnovy sportovního 

areálu v severozápadní ásti m sta Dvora Králové nad Labem v m stské tvrti Podhar . Ná-

vrh nového využití lokality „Podhar “ nabízí rozší ení možnosti sportovního vyžití pro obyva-

tele m sta, kte í vyznávají aktivní formu odpo inku, a tím p isp t ke zkvalitn ní života ve 

m st .  

P edm tné území je mn  dob e známé, protože ve m st  Dv r Králové nad Labem bydlím a 

stávající zchátralý sportovní areál, jehož menší ást stále plní svoji ur enou funkci, jako ama-

térský sportovec navšt vuji. Práv  neut šený stav celého areálu s minimálním využitím jeho 

podstatné ásti byl tím d vodem, pro  jsem si vybral toto téma. 

Návrh bude zpracován formou územní studie, která bude obsahovat urbanistický návrh lokali-

ty pro sportovní využití, ešení dopravy a technické infrastruktury. Studie bude zpracována na 

základ  urbanistických a technických podmínek v ešeném území s p ihlédnutím k okolnímu 

prost edí. Sou ástí práce bude zhodnocení navrhovaných ešení a u varianty, která bude zpra-

cována do kone né podoby i orienta ní ekonomický propo et. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1 Základní pojmy 

ÚZEMNÍ STUDIE: 

Územní studie je územn  plánovacím podkladem, který v nej ast jších p ípadech eší kon-

cepci uspo ádání ur ité lokality, zejména vymezuje ve ejná prostranství a stanovuje uli ní a 

stavební áry. Krom  toho up es uje také zásady prostorové regulace, jako je stanovení výšek 

zástavby a intenzity využití pozemk . Dále navrhuje uspo ádání ve ejných prostranství (zele , 

parkovací plochy, h išt , apod.). 

A koliv není územní studie závazným podkladem pro územní rozhodování, je podkladem 

neopomenutelným a odchylné rozhodnutí je t eba v územním rozhodnutí zd vodnit za p ed-

pokladu, že bylo nalezeno z hlediska ve ejných zájm  vhodn jší nebo alespo  rovnocenné 

ešení. Studie mohou prov ovat i možnosti využití území, které nejsou v souladu s aktuáln  

platnou územn plánovací dokumentací jako podklad pro p ípadné zm ny této dokumentace. 

PROSTORY PRO SPORTOVCE: 

Uspo ádání a vybavení sportovní plochy musí odpovídat pravidl m sportu, pro který je ur e-

na. Tvar a rozm ry jsou pevn  stanoveny pravidly. Pouze u sportovních ploch ur ený pro tré-

nink je možné dle místních podmínek po ítat s menší rozm rovou tolerancí. Je však žádoucí, 

aby trénink probíhal na h išti s parametry h išt , na kterém se sout ží. V p ípad  otev ených 

sportoviš  je d ležitá jejich orientace ke sv tovým stranám. H išt  a dráhy se orientují svou 

podélnou osou ve sm ru S-J. Možná odchylka je 15°. Tato orientace je požadována, aby spor-

tovec nebyl osl ován sluncem, což je podstatné p edevším u mí ových her. V ranních a odpo-

ledních hodinách, kdy je slunce nízko nad horizontem, se v p ípad  orientace V-Z slunce do-

stává do zorného pole hrá e. V poledních hodinách je pak slunce vysoko nad horizontem a 

nehrozí oslun ní. [1], [9] 

URBANISMUS: 

Urbanismus je multidisciplinární obor, jehož cílem je navrhování sídelních útvar  a jejich 

ástí jako funk ních a vyvážených celk . Zabývá se tvorbou, rozvojem a regulací vývoje 
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m st, venkovských sídel, park , krajiny. Usiluje o optimální vývoj sídelních struktur, vyváže-

né a harmonické uspo ádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního d -

dictví s cílem zajišt ní udržitelného rozvoje území. 

URBANISTICKÉ EŠENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU: 

Sportovní za ízení musí mít takové funk ní a prostorové a hmotové vztahy, které odpovídají 

jeho ú elu. P i ešení postupujeme podle dvou hledisek: funk ní hledisko a hledisko kompo-

zi ní.  

První hledisko eší omezení rušivých vliv  z okolí na sportovní h išt  a naopak, omezit rušivé 

vlivy, které by mohlo mít sportovní za ízení na své okolí. Zejména však m že být pro okolí 

obtížný hluk, který vzniká na stadionech s v tší kapacitou diváckých míst. 

Kompozi ní hledisko reflektuje nejen terénní reliéf, ale i kvality daného p írodního prost edí a 

okolní zástavby, které je nutné respektovat p i návrhu uspo ádání a hmotového ešení soubo-

ru.  

Kvalita urbanistické kompozice souboru je dána vztahem jednotlivých objekt , nástupních a 

volných (rozptylných) prostor , ešení komunika ních tah , rozmíst ním sportoviš  a parko-

viš . [1] 

LIMITY A REGULATIVY V ÚZEMÍ: 

Platné limity a regulativy zanesené do územního nebo regula ního plánu  jsou ur ujícím fak-

torem pro využití území. 

P edm tem regulace je vymezení podmínek pro uskute ování inností p i využívání území 

obce. 

Limity stanovují nep ekro itelnou hranici pro využití a uspo ádání území. Vycházejí z obecn  

platných ustanovení (zákony, vyhlášky, normy). Omezení využití území je nej ast ji od vod-

n né ochranou zdraví lidí, ochranou životního prost edí. Dále se jedná o vymezení obecných 

technických podmínek na výstavbu apod. 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE A POZNATKY O ÚZEMÍ 

3.1 Informace o obci 

3.1.1 Základní údaje o území 

M sto Dv r Králové nad Labem se nachází v centrální ásti Královéhradeckého kraje asi 35 

km severn  od Hradce Králové. Území m sta je situováno v Krkonošském podh í v Králo-

védvorské kotlin  a rozprostírá se po obou b ezích horního toku eky Labe. Ze severní strany 

m sto obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský h bet. Pr m rná nadmo ská výška 

je 371 m n. m. (270-Labe v Žir i, 459-Záleský vrch). [10] 

 

Obr. 1 – Letecký pohled na Dv r Králové nad Labem [10] 
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3.1.2 Historie m sta Dvora Králové nad Labem 

První písemná zmínka o Dvoru je z roku 1270. Ve 14. století byl Dv r již opevn n a jeho 

osudy jsou spojeny s tzv. trutnovským manstvím, které bylo n kolikrát zastaveno. Do p ímé-

ho držení krále se Dv r vrátil v roce 1392, do rukou Václava IV. Ten m sto zapsal své man-

želce Žofii Bavorské. M sto se tak stalo královským v nným m stem. Stalo se tak asi p ed 

korunovací Žofie roku 1400. Od té doby p ibyl k ozna ení m sta Dv r p ídomek Králové. 16. 

zá í 1817 byl objeven Václavem Hankou tzv. Královédvorský rukopis v „kobce“ d kanského 

kostela sv. Jana K titele. A koliv se pozd ji ukázalo, že se jedná o falsum, nepochybn  vý-

znamn  ovlivnil atmosféru práv  probíhajícího národního obrození a zapsal m sto výrazn  do 

eských d jin. 

 M sto bylo p edevším st ediskem obchodu a emesel. Velkou tradici zde m lo hlavn  tkal-

covství a barví ství, protože odedávna se v okolí p stoval len. Od konce 18. století sem zvolna 

proniká bavlna a v 19. století za íná vytla ovat tuto tradi ní surovinu. D ležitým p edpokla-

dem pro rozvoj pr myslu byla stavba železnice (1858), ale také zdokonalení silni ní sít , p i-

jatelná vzdálenost uhelných dol  i dostatek pracovních sil. Textilní pr mysl se za al naplno 

ve m st  rozvíjet v 80. letech 19. století, kdy za aly vznikat první textilní továrny. S pr mys-

lovým rozvojem úzce souvisel i r st po tu obyvatel, stavební rozvoj m sta a v neposlední 

ad  i rozvoj spole ensko-kulturního života m sta (stavba divadelní budovy, rozvoj spolkové 

innosti – divadelní spolek, p vecké spolky, t lovýchovná jednota Sokol. Velká v tšina t chto 

spolk  existuje dodnes a dále se aktivn  podílejí na život  m sta. [10] 

3.1.3 Charakteristika obce 

Rozloha: 3583 ha 

Po et obyvatel: 16 557 

Kraj,okres: kraj Královéhradecký, okres Trutnov 

Pov ený obecní ú ad: M stský ú ad Dv r Králové nad Labem 

Obec s rozší enou p sobností (ORP): M stský ú ad Dv r Králové nad Labem   
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Obr. 2 – Lokalizace m sta Dv r Králové nad Labem na území R 

3.1.4 P írodní a klimatické podmínky 

Celým územím m sta esovit  protéká eka Labe s bohatou doprovodnou zelení lužní vegeta-

ce, v zastav né ásti eku doprovází lipové aleje. P írodní hranici na severu i jihu tvo í jehli -

naté a smíšené lesní porosty. M sto leží v p íhodné klimatické oblasti, která je charakterizo-

vána jako mírn  teplá, mírn  vlhká, s pr m rnou ro ní teplotou 7 – 8 °C, pr m rný ro ní úhrn 

srážek se pohybuje v rozmezí 550 - 650 mm, výjime n  až 700 mm. Území m sta se nachází 

v Královédvorské kotlin , lemované lesními masívy (jehli naté a smíšené lesní porosty), které 

náleží k Zvi insko-koclé ovskému h betu a B lohradské pahorkatin . [10] 

3.1.5 Zajímavosti m sta a okolí 

Mimo samotné historické centrum m sta, které je m stskou památkovou zónou, se v jeho 

bezprost ední blízkosti nalézá památka mimo ádného významu: barokní areál Kuks – Betlém 

(národní kulturní památka). 
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Obr. 3 – Braun v Betlém[10] 

Na druhou stranu proti toku eky Labe leží na území m sta ást vodního díla Les Království. 

P ehrada, která je považovaná za jedno z nejkrásn jších vodohospodá ských d l, je od roku 

2010 národní kulturní památkou.  

 

Obr. 4 – VD Les Království [10] 

3.1.6 Bydlení 

Ve m st  Dv r Králové nad Labem je zhruba 53% trvale obydlených byt  v bytových do-

mech. Pouze 58% byt  je v domech postavených po roce 1945. Nejstarší bytový fond je lo-

gicky ve st edu m sta, nový (rodinné domy) je pak soust ed n p edevším v ásti Podhar . 

Z prvorepublikového období pocházejí kolonie bytových dom  v m stské tvrti 5. Kv ten. 

Rozsahem nevýznamná panelová výstavba byla realizována v ásti Strž. [11] 
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3.1.7 Ob anská vybavenost 

V ad  oblastí funguje m sto pro širší území, než je vymezeno p sobností obvodu ORP.  

Školství: 8 mate ských škol, 4 základních škol, Základní um lecká škola, D m d tí a mládeže 

(Jedni ka) a speciální škola. St ední školy jsou ve m st  zastoupeny Gymnáziem a St ední 

školou informatiky a služeb. 

Zdravotnictví: M stská nemocnice a.s., Dv r Králové nad Labem, p ímo v centru se nachází 

poliklinika. 

Kultura: M stská knihovna Slavoj. Divadelní p edstavení a významné spole enské události 

se konají v Hankov  dom , který byl postaven p i p íležitosti 50. výro í nalezení Rukopisu 

Královédvorského (tedy v roce 1867). M stské kulturní za ízení dále spravuje i kino Sv t. Pro 

muzejní ú ely je upraven soubor budov známý jako Kohout v dv r. Mimo stálou historickou 

expozicí je v objektu býv. špýcharu umíst n výstavní sál.  

 

Obr. 5 – M stské kulturní za ízení Hank v d m 

Ubytování: V ešené oblasti je dostatek ubytovacích kapacit. Mezi nejvýznamn jší ubytovací 

za ízení ve Dvo e Králové nad Labem pat í Hotel Centrál, Hotel Safari i s v roce 2010 otev e-

ným Safarikempem a dále Penzion Za Vodou.   

Obchodní sí : Na území m sta se nachází n kolik hyper a supermarket  a p ímo v centru je 

zastoupeno široké spektrum služeb. 

Sportovní za ízení: Ve m st  je k dispozici celá ada sportovních za ízení. Využít je možné 

Tyršovo koupališt , velký sportovní a zimní stadion, moderní sportovní halu i tenisový areál. 
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Ve ejn  p ístupná jsou h išt  u základních škol. Dobré podmínky na  Královedvorsku má cyk-

loturistika. Mezi nedostatky lze za adit nedostate ný po et volejbalových h iš  a absence v t-

šího krytého bazénu. V zimním období pak jediná tenisová hala s jedním tenisovým kurtem 

kapacitn  nesta í pokrýt zájem sportovc . 

 

Obr. 6 – Sportovní areál pod Hankovým domem v centru m sta Dv r Králové nad Labem 

Zvláštním p ípadem vybavenosti s výrazným regionálním p esahem je ZOO Dv r Králové, 

kde najdeme nejv tší kolekci afrických zví at v Evrop .  

 

Obr. 7 – ZOO Dv r Králové nad Labem [10] 



10 
 

3.1.8 Výroba 

Pr myslové innosti byly ve m st  dlouhodob  orientovány jednostrann  na textilní výrobu. 

Toto odv tví však v poslední dob  zaznamenává zna ný útlum. V roce 2007 ukon il provoz 

podnik TIBA a.s., který sídlil ve Dvo e Králové nad Labem. Pozici hlavního zam stnavatele 

ve m st  nyní drží nejv tší textilní firma v R Juta a.s., která se úsp šn  zam ila na výrobu 

širokého sortimentu produkt  pro stavebnictví a zem d lství. 

3.1.9 Doprava 

Územím m sta v jeho jižní ásti, prochází pouze jediná železni ní tra  . 030 Jarom   – Dv r 

Králové n. L. – Stará Paka – Semily – Turnov, která je sou ástí železni ní trati Pardubice-

Liberec. Tra  . 030 je v celém úseku jednokolejná, neelektrifikovaná. Nevhodná poloha ná-

draží Dv r Králové nad Labem (odlehlost) a ne zcela optimální vedení trati do mén  frekven-

tovaných sm r , p edevším sm r Stará Paka, zp sobují menší využívání železnice. 

Dobré autobusové spojení Dvora Králové nad Labem dálkovými spoji je zajišt no díky polo-

ze m sta na trase Praha – Krkonoše. Mezi významn jší autodopravce pat í: OSNADO spol. 

s r.o., Trutnovská autobusová doprava s.r.o., SAD St ední echy, a.s. Autobusové nádraží je 

umíst no v bezprost ední blízkosti centra m sta. 

Letecká doprava je zastoupena ve ejným vnitrostátním letišt m ve Dvo e Králové nad Labem. 

Letišt  je s travnatým povrchem.  

Ve vzdálenosti 3 km východn  od okraje souvislé zástavby m sta prochází jediná silnice I. 

t ídy (I/37 Jarom -Trutnov). Základní kostru obsluhy území tvo í šest silnic II. t ídy, které 

jsou dopln ny sítí silnic III. t ídy. Stabilizovaná trasa budoucí rychlostní silnice R 11, která je 

navržena p ibližn  v trase stávající silnice I. t ídy, zajistí v blízké budoucnosti optimální spo-

jení s rozhodujícími centry (Hradec Králové, Trutnov, potažmo Praha). 

3.1.10 Technická infrastruktura 

Teplo: Centrálním zdrojem tepla je m stská teplárna TDK ( EZ, a.s.), která zajiš uje výrobu 

a rozvod horké vody, za sou asné výroby elektrické energie kogenera ním zp sobem. Po 

ukon ení technologických odb r  páry v provozech TIBA, byly neefektivní a p edimenzova-

né parovodní soustavy v roce 2010 a 2011 nahrazeny soustavou horkovodní. 
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Elekt ina: Do ešeného území vstupují koridory vrchního vedení 110 kV a 35 kV. Všechny 

nemovitosti ve m st  jsou napojeny na elektrickou energií. 

Zásobování plynem: M sto je napojeno na VTL plynovod (podíl p ipojení : 77% byt  ve 

m st ). [11] 

Telekomunikace: Území je pln  pokryto telekomunika ními sít mi. 

Zásobování vodou: V ešeném území se nacházejí vydatné a kvalitní vodní zdroje (podzemní 

vody - vydatnost 116,5 l.s-1). Ve ejný vodovod je v majetku m sta a je  provozován firmou: 

 M stské vodovody a kanalizace Dv r Králové nad Labem, s. r. o. 

Odkanalizování: Na kanalizaci je p ipojeno cca 86% bytového fondu m sta. Provozovatelem 

ve ejných vodovod  a kanalizace je firma:  M stské vodovody a kanalizace Dv r Králové nad 

Labem, s. r. o. Vleklý soudní spor M sta Dvora Králové nad Labem s provozovatelem OV,  

(p vodn  v majetku TIBA a.s., nyní v soukromém vlastnictví) ohledn  plateb za išt ní od-

padních vod, vyvolal p ípravné práce na výstavbu vlastní m stské OV.  

3.2 ešené území 

3.2.1 Vymezení území 

ešené území se nachází v severní ásti m sta, jehož jižní hranici tvo í silnice II. t ídy (Spo-

jených národ ). Ve zbývajících stranách je území ohrani eno stávající zástavbou rodinnými 

domy, p i emž východní strana je vymezena ulicí Fibichova, západní strana pak ulicí Pod 

H išt m. 

Lokalita o vým e 2,87 ha se nachází v mírném svažitém terénu v klidové ásti obce. 



 

Obr. 

3.2.2 Popis stávajícího stavu 

Územní studie eší výše uvedené území, které je v

oddílem, tak jednotlivci. Rozhod

lehkoatletického oválu. Menší, východní 

volejbal a plážový volejbal. 

Fotbalové h išt  je nyní využíváno pouze pro trénování mládežnických kol

Pro tyto ú ely je stávající h išt

sídlo mají královédvorští fotbalisté na stadionu pod Hankovým domem

koatletický ovál, který odpovídá 

Na západní stran  je situována

špatném technickém stavu. Na jižní stran

sboru. V celém prostoru areálu nejsou v

12 

Obr. 8 – Lokalizace ešeného území 

stavu ešeného území 

eší výše uvedené území, které je v sou asné dob  využívané jak sportovním 

lem, tak jednotlivci. Rozhodující ást území p edstavuje fotbalové h

lehkoatletického oválu. Menší, východní ást území je tvo ena tenisovým kurtem, h

 Z d vodu zanedbání údržby jsou tato h išt

 je nyní využíváno pouze pro trénování mládežnických kolektiv

išt  o rozm ru 72 x 105 m p edimenzované a nevyužité. H

mají královédvorští fotbalisté na stadionu pod Hankovým domem, kde

tletický ovál, který odpovídá dnešním požadavk m.  

 je situována stavba tribuny se zázemím pro sportovce

špatném technickém stavu. Na jižní stran  se nachází cvi ná v ž Hasi ského záchranného 

celém prostoru areálu nejsou v sou asné dob  žádná parkovací stání.

 

 využívané jak sportovním 

edstavuje fotbalové h išt  s poz statky 

ena tenisovým kurtem, h išt m na 

išt  zna n  zchátralá.   

 je nyní využíváno pouze pro trénování mládežnických kolektiv  a p ípravek. 

edimenzované a nevyužité. Hlavní 

, kde se nachází i leh-

stavba tribuny se zázemím pro sportovce, která je však ve 

ž Hasi ského záchranného 

 žádná parkovací stání. 
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3.2.3 Limity v území 

ešené území neprotíná žádné vedení sítí. Veškerá vedení technické infrastruktury jsou ulo-

žena v p ilehlých komunikací. 

3.2.4 Funk ní využití ploch 

Územním plánem m sta je uvedená lokalita vymezena pro funk ní využití ploch:  

SPORT A REKREACE (SR) 

 

Obr. 9 – Vý ez ÚP m sta Dv r Králové n. L. – ešené území 

A.Základní funk ní využití: 

Plochy pro sportovní a rekrea ní za ízení s místním, m stským nebo nadm stským význa-

mem. 

Ur ené: 

- t lovýchovná za ízení - krytá i otev ená sportovišt , kondi ní dráhy, zele  ve ejná, 

parky, travnaté plochy pro oddech a slun ní, p íslušné komunikace obslužné, p ší a 

cyklistické, parkovišt  
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P ípustné: 

- vybavenost sloužící návšt vník m: obchod, služby, stravování, ubytování, nezbytná, 

technická vybavenost, byty majitel  a správc  (výjime n  p ípustné) 

Nep ípustné: 

- bydlení, výrobní a chovatelská innost, velkoobchodní nebo skladovací innost, zdra-

votnická (l žková) za ízení a sociální služby  

B.Regula ní prvky, ostatní ujednání: 

Max. procento zastav ní pozemku 

- diferencované podle konkrétních p ípad  (krytá sportovišt  až 40%, n která otev ená 

mén  než 5%) 

Výškové omezení: 

- diferencovan  podle konkrétních p ípad , u otev ených sportoviš  – 2 nadzemní pod-

laží, maximální výška 7,5 m, s výjimkou tribun, osv tlení apod. [3] 
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4. NÁVRH EŠENÍ 

V rámci bakalá ské práce byly navrženy dv  varianty. ešení 1. varianty cílí krom  obyvatel 

m sta i na mimom stského návšt vníka, který se m že ubytovat p ímo v areálu sportovišt . 

V úvahu p ichází i po ádání sportovních kemp  pro dlouhodob jší pobyt.  

Varianta B se orientuje na ešení sportovního areálu, který bude p evážn  uspokojovat pot e-

by obyvatel m sta. 

4.1 Varianta A 

Tato varianta obsahuje návrh t chto sportovních ploch: 2x tenisový kurt s antukovým po-

vrchem (23,7 x 10,97 m), 2x h išt  na volejbal s antukovým povrchem (18 x 9 m), 2 x h išt  

na plážový volejbal s pískovým povrchem (16 x 8 m), h išt  na košikovou s um lým po-

vrchem (28 x 15m) a t i h išt  na malou kopanou s um lým povrchem (40 x 20 m). Ve všech 

p ípadech se jedná o venkovní, tj. nekrytá h išt . Zázemí sportovního areálu tvo í šatna pro 

sportovce, umývárna, wc a ob erstvení. Ve východní ásti je umíst n krytý plavecký bazén 

s vodní plochou 25 x 12,5m a objekt  ubytováním s kapacitou 40 l žek. Celková maximální 

kapacita areálu je 180 osob. Parkovišt  s kapacitou 74 parkovacích míst v etn  1 místa pro 

autobus je situováno p ed objektem ubytování a plaveckým bazénem.  

4.2 Varianta B 

Ve variant  B je zpracován návrh sportovních ploch: 2x tenisový kurt s antukovým povrchem 

(23,7 x 10,97 m), 2x h išt  na volejbal s antukovým povrchem (18 x 9 m), 2 x h išt  na plážo-

vý volejbal s pískovým povrchem (16 x 8 m) a dv  h išt  na malou kopanou um lým po-

vrchem (40 x 20 m). Ve všech p ípadech se jedná o venkovní, tj. nekrytá h išt . Sou ástí areá-

lu bude i d tské h išt  (16 x 16 m). 

Pro celoro ní využití je na západní stran  navržen tenisový dvoukurt s um lým povrchem 

(23,7 x 10,97 m), který bude p es zimní období zakryt nafukovací halou. Vzhledem k tomu, 

že v blízkosti ešené lokality se nachází základní škola (200 m), která nedisponuje sportovní-

mi plochami pro atletické disciplíny, je areál osazen b žeckou dráhou 60 m a za ízením pro 

skok do dálky. 
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Zázemí sportovního areálu se skládá z šaten pro sportovce, umývárny, WC, ob erstvení a 

sportovního klubu. V objektu je dále umíst no fitness centrum s posilovnou (200m2) a t i 

h išt  na squash (9,75x 16,8 m), spolu s tenisovou halou, tak bude možné areál provozovat po 

celý rok.  

4.3 Výb r varianty 

V pr b hu zpracování bakalá ské práce byly zjišt ny n které skute nosti, které ovlivnily vý-

b r varianty. P edevším bylo zjišt no, že m sto Dv r Králové disponuje dostatkem ubytova-

cích kapacit. V p ípad  nov  navrženého ubytování ve variant  A, tak nemusí být tento pro-

voz ekonomicky efektivní. P i studování podklad  pro stanovení podmínek k umíst ní kryté-

ho plaveckého bazénu v ešeném území, bylo zjišt no, že dosud chyb jící plavecký bazén je 

již plánován v jiné m stské lokalit .  

Vzhledem k t mto skute nostem byla dále rozpracována varianta B. 
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5. ÚVODNÍ ÚDAJE 

5.1 Identifika ní údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, 
ozna ení stavby a pozemku 

Název akce: Územní studie nového využití lokality „Podhar “ ve 
Dvo e Králové nad Labem 

Místo stavby: Dv r |Králové nad Labem 

Kraj: Královéhradecký 

Katastrální území: Dv r Králové nad Labem 

Parcelní ísla dot ených po-

zemk : 
Viz 6.1.8 

Charakter stavby: Územní studie 

Zadavatel: 

VŠB-TU Ostrava 
Fakulta stavební – Katedra m stského inženýrství 
Ludvíka  Podéšt  1875/17 
708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel: 
Št pán erný 
P ímá 2768 
54401 Dv r Králové nad Labem 

Investor: M sto Dv r Králové nad Labem 

Vlastník dot ených pozemk : Viz 6.1.8 

Projektový stupe : Územní studie 

Tab. 1 – Identifika ní údaje 
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6. PR VODNÍ ZPRÁVA 

Zpráva je koncipována dle vyhlášky . 503/2006 Sb., p íloha . 6. 

6.1 Charakteristika dot eného území, pozemcích a stavbách na 
nich 

6.1.1 Poloha v obci – zastav ná ást – nezastav ná ást 

ešené území se nachází v severní ásti m sta, jehož jižní hranici tvo í silnice II. t ídy (Spo-

jených národ ). Ve zbývajících stranách je území ohrani eno stávající zástavbou rodinnými 

domy, p i emž východní strana je vymezena ulicí Fibichova, západní strana pak ulicí Pod 

H išt m. 

Lokalita o vým e 2,87 ha se nachází v mírném svažitém terénu v klidové ásti obce. Oslun -

ní území je po celý den. 

6.1.2 Údaje o vydané (schválené) územn  plánovací dokumentaci 

Platný územní plán byl schválen 25. 1. 2001, následovalo celkem 10 zm n, poslední zm na 

byla po ízena 23. 09. 2010. V sou asnosti je p ipravován nový územní plán v digitální podo-

b .  

6.1.3 Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentací 

ešené území se rozkládá na pozemcích, které jsou sou asné dob  územním plánem vymeze-

ny pro funk ní využití ploch pro sport a rekreaci. 

6.1.4 Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Území spl uje veškeré požadavky dot ených orgán . 

6.1.5 Možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura: V p edm tné lokalit  v jihozápadní ásti prochází silnice II. t ídy, 

která je spojena stávajícím sjezdem s ešeným územím. Zajišt ní p íjezdu osobním automobi-



19 
 

l m na nov  navržené parkovišt  bude umožn no prodloužením stávající obslužné komunika-

ce.  

Technická infrastruktura: 

a) Zásobování plynem – P ípojka vedena z ulice Pod H išt m, ad nízkotlakého plynu veden 

v komunikaci DN 160.  

b) Zásobování pitnou vodou - Vodovodní p ípojka napojena na ve ejný vodovod ŠL 80 

v ulici Pod H išt m, šachta s vodom rem, HUV a poklopem umíst ná na pozemku, vodom r a 

p ípojka v  nezámrzné hloubce. 

c) Kanalizace - Kanaliza ní p ípojka napojena na jednotný kanaliza ní ad vedený v ulici Pod 

H išt m DN 500 mm (beton). Materiál p ípojky PVC. Na hranici pozemku bude osazena re-

vizní šachta z betonových skruží o pr m ru 1 m s poklopem, do které se napojí dv  v tve 

deš ové kanalizace. 

d) Zásobování el. energií -  Elektrická energie bude do ešeného území dodávána z rozvod  

 ve ejné sít  vedené v ulici Pod H išt m. Na hranici pozemku bude postavena rozvodná sk í , 

z které budou dále vedeny vlastní rozvody do objekt  a odkud bude ešeno i napojení stave-

ništ  na elektrickou energii. 

6.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, v etn  
zdroj  nerost  a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské k ry a 
poddolovaných území 

Lokalita se nachází p i severním okraji eské k ídové pánve. Spodní strukturní patro je tvo e-

no horninami krkonošsko - jizerského krystalinika. Na tomto podkladu se nacházejí sedimen-

ty podkrkonošské pánve a eské k ídové pánve. Ojedin le se vyskytují drobná t lesa terciér-

ních vulkanit  a denuda ní relikty terciérních sediment . Starší geologické útvary jsou pokry-

ty r znorodými kvartérními sedimenty. [11] 
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Geologická legenda území: 

Eratém: Kenozoikum 

Útvar: Kvartér 

Horniny: Spraš, sprašová hlína 

Název: Spraš a sprašová hlína 

Soustava: eský masív – pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast: Kvartér 

Tab. 2 – Geologická legenda území [12] 

6.1.7 Poloha v i záplavovému území 

Území se nachází na levém b ehu eky Labe mimo jeho záplavové území. [13] 

6.1.8 Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí 

Parcelní 
íslo 

Vý-
m ra 
(m2) 

Druh pozem-
ku 

Zp sob využití Vlastník 

1084/16 1441 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

M sto Dv r Králové nad Labem 

1084/14 3172 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

M sto Dv r Králové nad Labem 

1084/12 87 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

M sto Dv r Králové nad Labem 

1081/7 2140 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

TJ Dv r Králové nad Labem 

1084/1 17003 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

JUTA a.s 

1084/15 2936 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

JUTA a.s 

1084/13 1940 Ostatní plocha 
Sportovišt  a rekr. 
plocha 

JUTA a.s 

2217  Budova s .p. Rodinný d m Malíková Ivana 

Tab. 3 – Majitelé pozemk  a zp sob využití [14] 
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6.1.9 P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop ípad  p ístupové trasy 

P ístup na stavební pozemek bude zajišt n pomocí stávající obslužné komunikaci, která eše-

né území zp ístup uje ze silnice II. t ídy (Spojených národ ). Tato komunikace bude využí-

vána jak po dob  výstavby, tak po nezbytných úpravách i po dobu užívání stavby. 

6.1.10 Zajišt ní vody a energií po dobu výstavby 

Zajišt ní vody a el. energie bude po dobu výstavby zajišt n z nov  budovaných p ípojek. 

6.2 Základní charakteristika navržené zm ny jeho využívání 

6.2.1 Sou asný zp sob užívání dot eného území, pozemk  staveb na nich 

V sou asné dob  je dot ené území využíváno pro trénování mládežnických kolektiv  a p í-

pravek (fotbalové h išt ). Jednotlivci z ad široké ve ejnosti užívají h išt  ve východní ásti 

areálu (tenis, volejbal, plážový volejbal). Fotbalové h išt  je na západní stran  dopln no o 

stavbu tribuny se zázemím pro sportovce. V severní ásti území se nachází drobná patrová 

stavba, která nyní slouží pro ú ely bydlení. Tento objekt z stane beze zm ny. Dále je území 

poseto r znými skladovými objekty bez pevného základu. 

6.2.2 Navrhovaná zm na využití území 

ešené území bude dále sloužit své funkci, tedy pro sport a rekreaci. Pozemky budou ur eny, 

jak pro trénink místních fotbalových mládežnických kolektiv , tak pro jednotlivé obyvatele 

m sta.  

6.2.3 Pro do asnou zm nu využití území stanovení lh ty trvání této zm ny 

Nebude se jednat o do asnou zm nu využití pozemku. 

6.2.4 Úprava území po ukon ení zm ny využití území 

Po ukon ení stavebních prací bude nutné veškeré použité plochy zarovnat a to i stávající trav-

naté plochy a travnaté plochy budou osety travní sm sí. Celková vým ra ur ená k upravení a 

 osetí je 15 977 m2. 
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6.2.5 Návrh zp sobu a postupu realizace zm ny 

V první etap  se vybuduje p íjezdová komunikace, provedou se nutné demolice nevyhovují-

cích objekt  a upravených ploch. Následn  bude postaven objekt zázemí sportovního areálu a 

jednotlivé sportovní plochy. V poslední etap  se provedou nové chodníky s parkovišt m, vy-

sadí se nové stromy a osadí lavi ky s odpadkovými koši. 

6.3 Orienta ní údaje o zm n  využití území 

6.3.1 Celková vým ra území dot eného zm nou 

Celková vým ra území dot eného zm nou je 28 719 m2. 

6.3.2 Posouzení návrhu zm ny  

Zám r bude posouzen dle §80 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

(stavební zákon). [4] 

6.3.3 Základní údaje o kapacit   

Celková maximální kapacita sportovního areálu je 108 osob (sportovc ). Parkovišt , které se 

nachází na jihozápadní stran  území, bude mít kapacitu 56 stání pro osobní automobil (z toho 

3 stání pro ZTP). [5] 

6.3.4 Celková bilance nárok  všech druh  energií 

Celková bilance nárok  všech energií nebyla p edm tem této práce. 

6.3.5 Celková spot eba vody (z toho voda pro technologií) 

Zavlahování antukových h iš  nekrytých bude zajiš ováno užitkovou vodou z reten ní beto-

nové jímky. Pro kropení jednoho h išt  je pot eba 460 m3 vody za rok. Na jednoho návšt vní-

ka v denním pr m ru se po ítá 20 m3 vody za rok (WC, umyvadla, sprchování teplou vodou). 

Pro ob erstvení, (sportovní klub) na 1 pracovníka na jednu sm nu za rok 60 m3 vody na jednu 

sm nu za rok (vý ep, podávání studených jídel) a mytí skla 60 m3 vody na jednu sm nu za 

rok. [6] 
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6.3.6 Údaje o odtokových pom rech 

Parkovací plochy a p íjezdová komunikace budou odvodn ny p es lapa  ropných látek do 

podzemního vsakovacího za ízení s bezpe nostním p elivem, který je tvo en p epadovým 

potrubím zaúst ným do revizní šachty, kde spolu se stokovými vody budou srážkové vody 

odvedeny do stávající ve ejné kanalizace (DN 500 -  beton). 

Plocha st echy objektu zázemí sportovního areálu bude svedena do reten ní nádrže betonové 

jímky 25 m3. Betonová jímka bude osazena bezpe nostním p epadem, který bude p es vsako-

vací za ízení zaúst n do revizní šachty, kde budou nevsáknuté srážkové vody odvedeny do 

stávající ve ejné kanalizace. Pro konkrétní návrh technického opat ení pro likvidaci srážko-

vých vod v území je pot eba bezpodmíne n  provést hydrogeologický pr zkum na stanoviš-

tích ur ených k vsakování. 

Podzemní betonová jímka o objemu 25 m3 bude v letních m sících sloužit pro zavlažování 

antukových nekrytých h iš . 

Pro zasáknutí srážkových vod z p ších komunikací, které budou kryty propustnou betonovou 

dlažbou, bude vytvo ena podél t chto komunikací povrchová deprese s mírným prohloubením 

okolního terénu. [7] 

6.3.7 Odborný odhad množství splaškových vod 

Hlavní objekt bude napojen kanaliza ní p ípojkou na ve ejnou jednotnou splaškovou kanali-

zaci vedenou v ulici Pod H išt m (DN 500 – beton). Množství splaškových vod bude p ibliž-

n  odpovídat odebranému množství pitné vody. 

6.3.8 Požadavky na kapacity ve ejných sítí komunika ních vedení ve ejné 
komunika ní sít  

Území bude p ipojeno na stávající vedení ve ejných komunika ních za ízení ve vlastnictví 

spole nosti Telefónica Czech Republic a.s. 

6.3.9 Požadavky na kapacity elektronického za ízení ve ejné komunika ní sít  

Území bude p ipojeno na stávající vedení ve ejných komunika ních za ízení ve vlastnictví 

spole nosti Telefónica Czech Republic a.s. Území je pokryto dodavateli bezdrátové technolo-

gie p enosu dat. 
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6.3.10 P edpokládané zahájení realizace zm ny 

P edpoklad zahájení realizace zm ny je 2.4. 2015. 

6.3.11 P edpokládaná lh ta realizace  

P edpokládaná lh ta realizace je 2.4. 2015 – 30.9. 2016. 
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7. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

7.1 Popis navrhovaného zp sobu využití území 

7.1.1 Zd vodn ní výb ru území pro zamýšlenou zm nu 

D vodem výb ru území pro zamýšlenou zm nu je zchátralý stav stávající sportovního areálu 

a minimální využívání jeho podstatné ásti. 

7.1.2 Zhodnocení území 

ešené území je situováno v severní ásti m sta Dvora Králové nad Labem. Jeho plocha zau-

jímá pozemky o rozloze 28 719 m2. Jedná se o mírn  svažité území svažující se sm rem 

k jihu. Stávající sportovní plochy tvo í rovinu. Západní ást (fotbalové h išt ) slouží pro tré-

nování mládežnických kolektiv  a p ípravek. Východní ást je ur ena pro mí ové sporty. 

7.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení 

Celé urbanistické a kompozi ní ešení vychází ze stávajících podklad , kterými je situa ní 

mapa dané lokality a okolní zástavba. 

V jihovýchodní ásti areálu se nalézá parkovišt  s 56 parkovacími stáními, parkovišt  p ímo 

navazuje na p íjezdovou komunikaci z ulice Spojených národ . Plocha ešeného území je 

ohrani ena na východní a západní stran  komunikacemi, na severní stran  pak zástavbou ro-

dinných domk . 

Hlavní budova, ve které je umíst no zázemí sportovního areálu s fitness centrem a h išt m na 

squash je umíst na tak, aby áste n  uzavírala blok stávající zástavby, která se nachází na jihu 

ešené lokality. Dominantu celého území bude tvo it nafukovací p etlaková hala umíst ná na 

západní stran  areálu. 

Hlavní vstup do areálu je zvýrazn n zast ešenou konstrukcí. K hlavnímu vstupu p ilehá hlavní 

budova a dále pak pokra uje p ší komunikace, která obsluhuje navržené sportovní plochy. 

P íjezdová komunikace a na ní navazující p ší komunikace, tak ve sm ru sever – jih opisují  

historickou parcelaci pozemku, po kterém vedla v letech minulých cesta. 
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7.1.4 Zásady technického ešení 

Prodloužená p íjezdová komunikace je navržena s živi ným povrchem. Parkovací stání budou 

provedeny s krytem z vegeta ních tvárnic pro umožn ní vsakování srážkových vod. Hlavní 

p ší komunikace pro p ístup k jednotlivým sportovištím jsou navrženy v ší ce 3 m, 

z propustné betonové dlažby. Ostatní p ší komunikace jsou v ší í 2,0 až 2,5 m. (viz. výkres 

.4) . Svislé nosné konstrukce hlavního objektu budou tvo eny zdivem z cihelných tvárnic. 

ešení sportovních ploch je patrné z výkresové dokumentace . 3. 

V rámci p ipojení hlavního objektu budou navrženy tyto sít : 

Vodovodní p ípojka DN 32 – PVC ochranné pásmo 1,5 m na ob  strany 

Vedení NN podzemní – ochranné pásmo 1 m na ob  strany 

Splašková kanalizace DN 200 PVC – ochranné pásmo 1,50 m na ob  strany 

Plynovodní p ípojka DN 32 PE – ochranné pásmo 1 m na ob  strany 

7.2 Stanovení podmínek pro p ípravu zm ny využití území 

7.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných pr zkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky dot eného území 

V sou asné dob  nejsou známé žádné odborné pr zkumy v ešeném území. P ed realizací 

zám ru bude nutné provést hydrogeologický pr zkum území. 

7.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán ných území dot ených 
realizací zm ny se zvláštním z etelem na stavby, které jsou kulturními 
památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách s uvedením jejich ochrany 

V ešeném území se nenalézá žádná kulturní památka, památková rezervace ani památková 

zóna. P i st etu s ochrannými pásmy sítí technické infrastruktury jsou dodrženy veškeré pod-

mínky dané provozovateli sítí. 

7.2.3 Uvedení požadavk  na asanace, bourací práce a kácení porost  

Na západní stran  je situována stavba tribuny se zázemím pro sportovce, která je však ve 

špatném technickém stavu. Tento objekt, který není zapsán do katastru nemovitostí, bude 
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zbourán, protože není z technicko-ekonomických d vod  ú elné provád t jeho opravu. Cvi -

ná v ž Hasi ského záchranného sboru (HZS) bude p emíst na do lokality nového sídla HZS. 

Drobné skladovací objekty bez pevného základu, které jsou v území umíst ny, budou odstra-

n ny. P i provád ní bouracích prací je nutné dodržet zásady BOZP. 

7.2.4 Požadavky na zábory zem d lského p dního fondu a pozemk  ur ených 
k pln ní funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 
do asné nebo trvalé.  

Zám rem nebude dot en zem d lský p dní fond ani pozemky ur ené k pln ní funkce lesa. 

7.2.5 Uvedení územn  technických podmínek dot eného území a podmínek 
koordinace realizace, zejména z hledisek p íjezd  na území, p ípadných 
p eložek inženýrských sítí, napojení území na zdroje vody a energií a 
odvodn ní území 

Území bude zp ístupn no z jižní strany po stávající komunikaci. V severní ásti území se na-

chází vedlejší vstup do areálu, který ale nebudu ur en pro vstup návšt vník m. 

Vodovodní a kanaliza ní p ípojky bouraného objektu tribuny se zázemím pro sportovce bu-

dou zaslepeny. Nový hlavní objekt bude p ipojen vodovodní a plynovodní p ípojkou, el. pod-

zemním vedením NN a odkanalizován splaškovou kanalizací. Za ú elem vytáp ní nafukovací 

haly bude plynovodní potrubí zavedeno do objektu technologie nafukovací haly. Sportovní 

plochy s antukovým povrchem budou zásobovány užitkovou vodou z reten ní nádrže, která 

bude umíst na vedle hlavního vstupu do areálu. 

7.2.6 Údaje o souvisejících zm nách v území, bilancích zemních prací a z toho 
vyplývajících požadavcích na p ísun nebo depote zeminy, požadavky na 
venkovní a sadové práce. 

V rámci terénních úprav bude p ebyte ná zemina sloužit pro zarovnání nerovností na území. 

Celé území bude nutné vyrovnat a vysadit nový trávník. Celkem bude zasazeno 30 strom  a 

cca 100 m živého plotu. 
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7.3 Údaje o provozu 

7.3.1 Popis navrhovaného provozu, pop ípad  výrobního programu. 

 Území neslouží k výrobním ú el m 

7.3.2 P edpokládané kapacity provozu a výroby 

Území neslouží k výrobním ú el m. 

7.3.3 Popis technologií, pop ípad  manipulace s materiálem, vnit ního i vn jšího 
dopravního ešení, systému skladování a pomocných provoz  

Území neslouží k výrobním ú el m. 

7.3.4 Návrh dopravy v klidu 

Na jihovýchodní stran  území je navrženo parkovišt  pro 56 stání z toho 3 ZTP. Parkovišt  

bude sloužit pot ebám sportovního areálu. Rozm ry stání pro ZTP dodržují minimální poža-

dované rozm ry (návrh: 5000 x 3750 mm). Rozm r pro osobní automobily 5000 x 2500 mm. 

Sou ástí parkovišt  bude i kryté stání pro kola (5000 x 2500 mm). [2] 

P ší doprava je ešena tak, aby byly zp ístupn ny všechny sportovní plochy v areálu. Ší ka 

nových chodník  je 2,0 až 3,0 m. 

7.3.5 Odhad pot eby materiálu surovin 

Území neslouží k výrobním ú el m. 

7.3.6 ešení likvidace odpad  nebo jejich využití (recyklace apod.), ešení likvidace 
splaškových vod deš ových vod 

Komunální odpad bude skladován v kontejneru u hlavní budovy a pravidelný odvoz zajiš ují 

Technické služby m sta Dvora Králové nad Labem. Na území nebudou vznikat nebezpe né 

odpady. 

Hlavní objekt bude napojen na ve ejnou jednotnou splaškovou kanalizaci. 

Likvidace srážkových vod - viz kapitola 6.3.6 Údaje o odtokových pom rech 
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7.3.7 Odhad pot eby vody a energií pro výrobu  

Území neslouží k výrobním ú el m. 

7.3.8 ešení ochrany ovzduší 

V ešeném území nebude docházet k zne išt ní ovzduší. 

7.3.9 ešení ochrany proti hluku 

Stavební práce budou provád ny pouze v pracovních dnech v denních hodinách (7:00-16:00 

hod). P i práci budou dodržovány zásady BOZP. K ohrožení zdraví osob nebo zví at nadm r-

ným hlukem nebude docházet. 

7.3.10 ešení ochrany území p ed vniknutím nepovolaných osob 

Sportovní areál bude v místech, ze kterých by mohlo dojít k vniknutí nepovolaných osob, 

ochrán n nov  navrženým oplocením o výšce 1,60.  

7.4 Zásady zajišt ní požární ochrany v dot eném území 

Všechny objekty v p edm tném území jsou navrženy s ohledem na dodržení platných poža-

davk  požárních norem, požární odolností objekt  atd. Prostorové uspo ádání vstupní brány 

bude umož ovat vjezd požárních vozidel (min. výška 4 m). Požární ochrana je zajišt na po-

mocí nást nných hasicích p ístroj  uvnit  hlavního objektu. 

7.5 Zajišt ní bezpe nosti provozu stavby i užívání 

Celé území spl uje všechny platné ustanovení, vyhlášky a p edpisy tak, aby nedocházelo 

k ohrožení života, zdraví a bezpe nosti osob nebo zví at. 

Na staveništi ani na vlastním objektu se nep edpokládají zvláštní bezpe nostní opat ení, kro-

m  t ch, které se musejí dodržovat p i realizaci a provozu stavby. 
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7.6 Návrh ešení pro užívání území osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Komunika ní cesty a parkovací místa pro ZTP budou provedeny dle požadavk  vyhlášky . 

398/2009., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

Venkovní komunika ní plochy jsou navrženy v dostate ných barevných kontrastech a budou 

dopln ny vodícími prvky. [8], [9]  

P íklad bezbariérové úpravy p ší komunikace eší výkres .9. 

7.7 Popis vlivu navrženého zp sobu využití území na životní 
prost edí a ochranu zvláštních zájm  

7.7.1 ešení vlivu provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost edí, 
pop ípad  provedení opat ení k odstran ní nebo minimalizaci negativních 
ú ink  

Území neslouží k výrobním ú el m. 

7.7.2 ešení ochrany p írody a krajiny nebo vodních zdroj  a lé ebných pramen  

Po dobu výstavby ani v pr b hu provozu areálu nebude docházet k ohrožení p írody, krajiny a 

vodních zdroj . V p edm tném území se nenacházejí lé ebné prameny. 

7.7.3 Návrh ochranných a bezpe nostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované navržené zm ny 

Vodovodní p ípojka DN 32 – PVC ochranné pásmo 1,5 m na ob  strany 

Vedení NN podzemní – ochranné pásmo 1 m na ob  strany 

Splašková kanalizace DN 200 PVC – ochranné pásmo 1,50 m na ob  strany 

Plynovodní p ípojka DN 32 PE – ochranné pásmo 1 m na ob  strany 
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7.8 Návrh ešení ochrany dot eného území p ed negativními 
ú inky vn jšího prost edí 

7.8.1 Povodn  

Území se nachází na levém b ehu eky Labe mimo jeho záplavové území. [13] 

7.8.2 Sesuvy p dy 

Vzhledem k charakteru území, nebude docházet k sesuv m. 

7.8.3 Poddolování 

Území není narušeno d lní inností. 

7.8.4 Seizmicita 

V území nedochází k seizmickým ot es m. 

7.8.5 Radon 

V p edm tném území se radon nenachází. 

7.8.6 Hluk 

Území se nachází v klidové ásti m sta. Venkovní sportovišt  nebudou s ohledem na no ní 

klid provozována po 22. hodin . Výsadba strom  sníží hladinu hluku. 

7.9 Civilní ochrana 

Zám r není v rozporu se zájmy civilní ochrany obyvatelstva. 
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8. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLAD  
VARIANTY „B“ 

Orienta ní propo et stavby je vypracován metodou ocen ní podle ú elových m rných jedno-

tek. Pro ocen ní jednotlivých m rných jednotek byly použity Cenové ukazatele ve stavebnic-

tví pro rok 2013. 

Ceny, které nejsou obsaženy v Cenovém ukazateli, byly zjišt ny z internetových stránek jed-

notlivých dodavatel . 

8.1 Orienta ní ekonomický propo et náklad  navrhovaného 
ešení 

EKONOMICKÝ PROPO ET 
Územní studie nového využití lokality „Podhar “ ve Dvo e Králové nad Labem 

  
   

  
Stav. 

objekt Název MJ Po et K /MJ Celkem K  

            
            
I. POZEMEK 

  Po izovací cena pozemk , které nejsou ve 
vlastnictví investora    

  

  Pozemkové parcely m2 21 879 500,- 10 939 500,- 

  
   

  
CELKEM ZA I. ÁST 10 939 500,- 
  

   
  

II. STAVEBNÍ ÁST 
   

  

SO 01 Hlavní objekt- zázemí pro sportovce, fitness, 
h išt  na squash 

m3 4 640 5 621,- 26 081 440,- 

SO 02 Vstupní brána m3 90 4 890,- 440 100,- 

SO 03 Stávající objekt-není ešeno         
            

  P íjezdová komunikace, chodníky a zpevn né 
plochy pro parkování 

        

SO 04 P íjezdová komunikace (živi ný kryt) m2 424 2 485,- 1 053 640,- 

SO 05 Parkovací plocha (dlažba) m2 1 321 784,- 1 035 664,- 

SO 06 Komunikace pro p ší (dlažba) m2 1 529 784,- 1 198 736,- 

SO 07 Zatravn ní m2 15 977 60,- 958 620,- 

            
  Sportovní plochy         
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EKONOMICKÝ PROPO ET 
Územní studie nového využití lokality „Podhar “ ve Dvo e Králové nad Labem 

  
   

  
Stav. 

objekt Název MJ Po et K /MJ Celkem K  

SO 08 Výstavba h išt  na malou kopanou s um lým 
trávníkem 

ks 2 1 305 870,- 2 611 740,- 

SO 09 Výstavba h išt  na plážový volejbal (pískový 
povrch) 

ks 2 524 000,- 1 048 000,- 

SO 10 Výstavba antukového h išt  na volejbal ks 2 396 720,- 793 440,- 
  Oplocení antukového dvouh išt  na volejbal ks 1 260 480,- 260 480,- 
SO 11 Výstavba antukového kurtu ks 2 327 000,- 654 000,- 
  Oplocení antukového dvoukurtu ks 1 253 440,- 253 440,- 

SO 12 Výstavba kurtu s um lým povrchem m2 2 1 100 000,- 2 200 000,- 

  Oplocení  dvoukurtu ks 1 253 440,- 253 440,- 

  Nafukovací p etlaková hala pro tenisový 
dvoukurt 

ks 1 1 375 000,- 1 375 000,- 

SO 13 Objekt pro technologií nafukovací haly m3 30 6 099,- 182 970,- 

            
SO 14 Skok do dálky (um lá antuka, písek) ks 1 148 000,- 148 000,- 

SO 15 B žecká dráha (um lá antuka) m2 357 890,- 317 730,- 

            
SO 16 D tské h išt  ks 1 278 000,- 278 000,- 
SO 17 Relaxa ní plocha - není ešeno         
            
  Oplocení         
SO 18 Ochranné sít  za brankami m 100 2 280,- 228 000,- 
SO 19 Oplocení areálu m 356 760,- 270 560,- 
            
  Mobiliá          
SO 20 Parková lavi ka ks 17 4 300,- 73 100,- 
  Odpadkový koš ks 17 2 200,- 37 400,- 
SO 21 Krytý parkovací stojan pro kola ks 1 56 800,- 56 800,- 
  Sloupy pro ve ejné osv tlení se svítidly ks 10 19 500,- 195 000,- 
            
  Zele          
SO 22 Výsadba zelen  ks 30 600,- 18 000,- 
  Výsadba živého plotu m 100 225,- 22 500,- 
            
  Demolice, terénní práce         

  Demolice stávajícího objektu tribuny a zá-
zemí pro sportovce 

m3 1 719 700,- 1 203 300,- 

  Bourání zpevn ných ploch m2 1 250 550,- 687 500,- 

  Odvoz odpadu m3 698 350,- 244 300,- 
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EKONOMICKÝ PROPO ET 
Územní studie nového využití lokality „Podhar “ ve Dvo e Králové nad Labem 

  
   

  
Stav. 

objekt Název MJ Po et K /MJ Celkem K  

  Terénní úpravy m2 12 742 66,- 840 972,- 

            
  Inženýrské sít  - p ípojky         
  P ípojky vodovodu a plynovodu (plast) m 314 2 417,- 758 938,- 
  Kanaliza ní p ípojky (plast) m 315 4 942,- 1 556 730,- 
  P ípojka NN m 389 730,- 283 970,- 
  Reten ní nádrž (betonová jímka) ks 1 72 500,- 72 500,- 
  Vsakovací za ízení  ks 2 54 000,- 108 000,- 
  Odlu ova  ropných látek ks 1 70 000,- 70 000,- 
  

   
  

CELKEM ZA II. ÁST 47 872 010,- 
  

   
  

III. Projektové práce, pr zkumné práce a inže-
nýrská innost 

% 7   3 351 041,- 

        
 

  
IV. NUS - Za ízení staveništ  % 3   1 436 160,- 
            
V. Rezerva % 5   2 393 601,- 
            

Tab. 4 – Ekonomický propo et [15] 

8.2 Rekapitulace ekonomického propo tu 

REKAPITULACE EKONOMICKÉHO PROPO TU 
Územní studie nového využití lokality „Podhar “ ve Dvo e Králové nad Labem 

  
   

  
Celkem: I. Pozemek       10 939 500,- 
  II. Stavební ást   

  47 872 010,- 

  III. Projektové práce, pr zkumné práce a inženýrská 
innost   

  3 351 041,- 

  IV.  NUS   
  1 436 160,- 

  V. Rezerva       2 393 601,- 
  

   
  

Celková cena bez DPH 65 992 312,- 

Tab. 5 – Rekapitulace ekonomického propo tu 
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9. ZÁV R 

 

Cílem této bakalá ské práce bylo navrhnout ešení, které by oživilo stávající zchátralý spor-

tovní areál. 

Mezi d ležité skute nosti, které ovlivnily samotný návrh, bylo provedení pr zkumu na úzkém 

vzorku obyvatel m sta, z n hož vyplynulo zjišt ní, o jaké druhy sport  je v sou asné dob  

v rámci m sta zájem. 

Na základ  získaných poznatk  a studiem podklad  k ešenému území byly navrženy dv  

varianty. Varianta vyhodnocena jako vhodn jší byla dále podrobn ji zpracována. 

Sou ástí bakalá ské práce je i ekonomický propo et náklad  navrhovaného ešení. Výsledná 

cena p ípadné realizace zám ru je vzhledem k sou asným finan ním možnostem m sta p íliš 

vysoká. Bez získání podpory z dota ních fond  Evropské unie je uskute n ní tohoto projektu 

t žko myslitelné. 

Zcela na záv r bych rád pod koval vedoucímu mé bakalá ské práce Ing. Zby ku Proskemu za 

projevenou vst ícnost p i ešení této práce.
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ŽADATEL

Štěpán Černý

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100115766 Oddělení Dokumentace 27.11.2012
840 840 840

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100115766 ze dne 27.11.2012, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od  27.11.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012
1. Situační výkres zájmového územíing. Zbyněk Businský,
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení

vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
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(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis
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Žadatel Št pán erný

Stavebník Št pán erný
Název akce Bakalá ská práce-Dv r Králové možnosti využití sportovního areálu

Zájmové území

Okres Trutnov

Obec Dv r Králové nad Labem

Kat. území / . parcely Dv r Králové nad Labem

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  - Ji í B ta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@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.

(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.
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(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 podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 27. 11. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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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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 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 podmínkám napojení

Spole nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s vydáním 
Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 
spole nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Cirkl Tomáš, Palachova 1741 Náchod, tel: +420 49 555 4522.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Bakalá ská práce-Dv r 
Králové možnosti využití sportovního areálu trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo 
napojení na stávající sí  spole nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již
žádost o vydání územního rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o 
zm nu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu 
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 
spole nost Telefónica, uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 
vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 
silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost Telefónica Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , koncového 
bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti Telefónica (vztahuje se k síti v tších územních 
celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav ení smlouvy o 
smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude upravovat p edevším 
realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k dot eným nemovitostem. 
Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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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 echy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 495554295 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Michlovský stavební s.r.o. - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
I :                27714080                                                         DI : CZ 27714080

kontakt: ST EDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František U i á , mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedlá kova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
I :                72885777                                                         DI : CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance .p. 45, PS : 542 12, Radvanice v echách, okres Trutnov
I :                26012138                                                         DI : CZ26012138

kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz 
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
I :                25772104                                                         DI : CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Josef Lichý tel.: 724 483 822, e-mail: josef.lichy@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Stran nská 1149, 539 01 Hlinsko
I :                49814419                                                         DI : CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zden k, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Koš ála 957, 530 12 Pardubice
I :                64793150                                                         DI : CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U V trolamu 5   568 02 Svitavy
I :                620 65 530                                                         DI : CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvo ák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Pr myslová 387, 530 03 Pardubice
I :                47473991                                                         DI : CZ 47473991

kontakt: Jan Mat jek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz, 
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz
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FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
I :                66315824                                                         DI : 

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
I :                25277308                                                         DI : CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní ermná 5, 561 56 Horní ermná
I :                40156770                                                         DI : 

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PS : 561 65
I :                73655678                                                         DI : 

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
I :                48152871                                                         DI : CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: H bitovní 1322/15, 312 16 Plze
I :                25229397                                                         DI : CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
I :                62025384                                                         DI : CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz
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