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1.    ÚVOD 

 

1.1   PŘEDMĚT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Předmětem diplomové práce je zpracování studie sportovně-rekreačního areálu včetně 

přestavby a rozšíření stávajícího koupaliště na přírodní biotop, vybudování zázemí, 

doprovodných staveb, především polyfunkčního objektu a vytvoření oválného plaveckého 

bazénu. Návrh dále obsahuje vytvoření parkovacího objektu, menšího bazénu pro děti. 

Vytvoření naučných stezek a dalšího sportovního využití. Polyfunkční objekt obsahuje 

zejména hygienické zázemí, restaurační provoz, obchod se suvenýry a půjčovnu. 

Parkování bude zajištěno v objektu pro parkování, od tohoto objektu jsou všechny 

komunikace pro pěší řešeny z hlediska bezbariérového užívání.  

 

1.2   CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je vytvoření studie sportovně-rekreačního střediska, které bude 

sloužit pro rekreaci v lukrativní oblasti Tále - Nízké Tatry, v blízkosti Hotelu Partizán. 

Podstatou návrhu je vybudování sportovně-rekreačního areálu, který bude přístupný pro 

ubytované hotelové hosty, tak i širokou veřejnost všech věkových kategorií. Návrh počítá s 

vybudováním biotopu, polyfunkčního objektu a dalších doprovodných staveb tak, aby zde 

vzniklo co nejvíce funkcí areálu, které přitáhnou turisty ze širokého okolí. 

 

1.3   ZÍSKANÉ PODKLADY 

 

- Prohlídka současného stavu  

- Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu 

- Územní plán – Doplněk k ÚPD zóny Tále 

- Výkresová dokumentace stávajícího stavu 

-  Polohopisný a výškopisný plán, Tenk Stav Plus s.r.o. 

- Letecké snímky, fotomapy www.google.sk,  
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2.   SOUČASNÉ TRENDY SPORTOVNĚ-REKREAČNÍCH AREÁLŮ 

 

V současné době je na vzestupu trend budování nových sportovně-rekreačních areálů, kam 

by mohli zavítat všechny věkové skupiny. Zaměření je především na rodiny s dětmi a  

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Hledají se řešení především 

komplexních návrhů, kde je možné strávit celý den sportem a relaxací. Oproti minulosti se 

začali navrhovat areály co nejvíce se přibližující přírodnímu prostředí, především 

skloubením funkčnosti a vybavenosti areálu s pocitem nerušené přírody a klidu. Vznikl 

trend navrhování koupacích areálů, které obsahují koupací biotopy, ty jsou z větší části 

samostatné a nevyžadují náročné požadavky na provoz a údržbu, tím je docíleno šetření 

nákladů oproti klasického koupaliště. 

 

2.1   ZÁKLADNÍ POJMY 

Územní studie 

Územní studie navrhuje, posuzuje a prověřuje možná řešení vybraných problémů, jejich 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejnou 

infrastrukturu, územní systém ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat 

využití nebo uspořádání území. [8] 

 

Technická infrastruktura 

Systém odvodnění, zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, teplem, odpadového 

hospodářství a systém komunikačních sítí. Důležitým prvkem pro zajištění dobré 

obslužnosti. [5] 

 

Plochy rekreace 

Obvykle se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním 

prostředí. Do ploch rekreace jsou zahrnuty zpravidla pozemky staveb pro rodinou rekreaci, 

pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například 
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veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, rekreačních luk a dalších 

pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí 

ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. [8] 

 

Parkovací stání 

Je plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla [12] 

 

Parkoviště 

Parkoviště je venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od 

pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [12] 

 

2.2   ZÁSADY PRO NÁVRH 

Při návrhu biotopu je vhodné dodržení určitých zásad. Mezi hlavní zásady navrhování patří 

dodržení velikostních poměrů mezi koupací a regenerační částí. Pro zcela samostatnou 

filtrační schopnost je potřeba dvou třetin plochy biotopu osadit filtračními rostlinami. 

Optimální poměr velikosti regenerační zóny je 1:1. Jestliže je tato plocha regenerační 

plochy menší než 1/2 je nutné navržení dalších opatření v podobě použití například UV 

lampy a mechanického filtru. Čím je větší plocha a hloubka navrženého biotopu tím klesá 

potřeba použití regenerační zóny. Při realizaci biotopu bývá nejčastěji použita tmavá 

jezírková fólie, hlavním důvodem je rychlejší prohřátí vodní plochy.[6,7] 

 

2.3   PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU BIOTOPŮ 

 

2.3.1 Biotop vedle penzionu Dvůr Honětice 

Koupaliště s přírodním systémem filtrace vody, které je čištěna třemi biologickými zónami 

(mělké vodní plochy, ve kterých je vysazené druhově bohaté společenstvo vodních rostlin). 

Výsledkem je čistá voda bez použití chemikálií. Tato voda je vhodná pro děti. Koupaliště 
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má velké brouzdaliště a neplaveckou zónu. V blízkosti se nachází půjčovna sportovních 

potřeb, hygienické zázemí, vše je řešeno bezbariérově. 

 

Obr. č. 1  Biotop Honětice [17] 

 

2.3.2 Biotop Kovalovice 

Jedná se o přírodní koupací biotop nacházející se mezi obcí Kovalovice a Viničné Šumice, 

pod nádrží na rybolov. V areálu biotopu je vytvořen kromě hlavního bazénu i dětský bazén 

s hloubkou od 0,3 až 0,9 m s vlastní čistící lagunou. Vybudování tohoto biotopu vyšlo na 

5,5 mil. Kč. Obec má v plánu jeho rozšíření o rekreační možnosti jako jsou výstavba 

dětských hřišť, hřiště pro plážový volejbal a minigolf podle možností obce 

 

Obr. č. 2 Biotop s čistící lagunou v pozadí[18] 
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3.   CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ TÁLE 

 

3.1   HISTORIE LOKALITY TÁLE 

 

Lokalita Tále je součástí Bystrianské doliny, o které pocházejí první datované 

zmínky z roku 1563.  Tato oblast byla osídlována především německými horníky, kteří 

v okolí obce Bystrá těžili zlato, stříbro, železnou rudu. Dále zde těžili dřevo, ze kterého 

připravovali dřevěné uhlí.Kvůli postupnému poklesu výtěžnosti rud bylo nutné zaměstnat 

obyvatele v jiném sektoru než je těžba nerostných surovin. V roce 1875 došlo k výstavbě 

hutí v nedaleké obci Podbrezová, do které dojížděli za zaměstnáním i obyvatelé obce 

Bystrá. V okolí lokality Tále začal chov domácích zvířat a dobytka na loukách, jež 

vznikaly kácením lesů. Název Tále má původ v německém Teil, což znamená část a to 

z důvodu, že louky nevlastnil jeden vlastník, ale byly rozdělené na více částí. 

Tále se do podvědomí lidí dostaly až jako středisko cestovního ruchu. To 

především výstavbou hotelu Partizán v roce 1961adobudovánímsrubové osady a letního 

koupaliště jihovýchodně pod hotelem Partizán. Vybudování střediska cestovního ruchu 

Tále navazovalo na výstavbu ski areálu spolu s vleky a sedačkovou lanovkou Srdiečko – 

Kosodrevina – Chopok (2024 m.n.m.).  Po roce 1959 byly vybudovány horské hotely 

Srdiečko a Kosodrevina. Investorem těchto hotelů a lanovek byl podnik cestovního ruchu 

Turista Bratislava, který se snažil o vybudování komplexního střediska cestovního ruchu 

s mezinárodním významem.  Později byl tento podnik přeměněn na státní podnik Interhotel 

Ružomberok, který ukončil svou existenci v roce 1992. Došlo k privatizaci a rozdělení 

rekreačních zařízení do soukromých rukou. Řešená lokalita přírodního koupaliště a 

přilehlého okolí spadá pod Hotel Partizán. Tento hotel je od svého počátku roku do 

dnešního dne dominantou v lokalitě Tále. 

 

3.2   ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

Rekreační středisko Tále se nachází v centrální části středního Slovenska asi 45 km 

východně od krajského města Banská Bystrica. Území leží v samém srdci Nízkých Tater a 

spadá pod k.u. Horná Lehota. V SRT Tále se nachází řada hotelových objektů, jako 
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například Partizán****, Stupka***, a Golf**. Dále se zde nachází restaurace Tálská Bašta 

a Koliba Tále. Pod hotelem Partizán se nachází vodní plocha, kteá je v současnosti vedena 

jako požární nádrž. Ta je i s okolím předmětem řešení této DP. Pod nádrží jižním směrem 

se nachází minigolf s lanovím centrem - Tarzania. Západně od bývalého koupaliště se 

nachází 18 jamkové golfové hřiště Grey Bear. Jižně pod tímto golfovým hřištěm se nachází 

na severních svazích Ski areál Tále, ten v zimních měsících zabezpečuje množství zimních 

sportů.  

 

3.3   HORSKÁ REKREACE ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

 

V okolí oblasti Tále na území Bystrianské doliny se nachází množství turisticky 

atraktivních lokalit. Severním směrem se nacházejí úpatí hor Chopok s nadmořskou 

výškou 2 024 m.n.m. a Ďumbier se svojí výškou 2 044 m.n.m. Ďumbier jako nejvyšší hora 

Nízkých Tater představuje spolu s Chopkom hlavní turistické lákadlo. V zimě je hlavním 

lákadlem lyžování s celkovou délkou sjezdovek přes 6,3 km a téměř 5 km běžeckých tratí. 

V létě slouží jako hlavní lákadlo a to díky množství turistických tras. Mezi další lákadla 

patří Jeskyně mrtvých netopýrů, která patří mezi nejrozsáhlejší a nejvýznamnější jeskyně 

na Slovensku. Nachází se v centrální části hřebene Nízkých Tater v Ďumbierském 

vysokohorském krase. Jedná se o nejvýše položenou jeskyni s nadmořskou výškou okolo 

1750 m.n.m. Západně od obce Mýto pod Ďumbierom se nachází Ski centrum Mýto 

s délkou hlavní sjezdovky 1 650 m. Téměř naproti přes hlavní komunikaci č. 72 leží Ajax 

farma. Zde si na své přijdou milovníci jezdectví, je zde také domácí zoo koutek. V jižní 

části Národního parku Nízké Tatry u obce Bystrá se nachází Bystrianská jeskyně. 

Zajímavostí této jeskyně je tzv. Léčebná síň, která slouží s  k úspěšnému léčení horních 

dýchacích cest u dětí. Západně od této lokality leží rekreačně-turistické středisko 

Krpáčovo. V letní sezoně slouží díky vodní nádrži jako přírodní koupaliště.  

 

3.4   INFORMACE O VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

 

Za základní kompoziční osu je považovaná Bystrianská dolina, respektive komunikační 

koridor Bystrá – Trangoška. Příčně na tuto osu navazují dva soubory, které rozdělují Tále. 
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Severní část tvoří linie hotelů a dalších drobnějších objektů určených k rekreaci. Jižní část 

lokality tvoří nově vybudovaný apartmánový dům a dále to je areál zimních sportů Ski 

centrum Tále. Areál ski centra nabízí v letních měsících zázemí pro golfové hřiště Grey 

Bear, ležící v centrální části oblasti Tále. Na své severovýchodní straně sousedí s územím 

navazující na přírodní koupaliště, které je předmětem řešení této diplomové práce. Přístup 

ke koupališti je zajištěn ze dvou směrů, první je ze severní části od parkoviště pod hotelem 

Partizán, druhý přístup je z místní komunikace, která sloužila k obsluze bývalého objektu 

horské služby a bývalé srubové oblasti, která je v těsné návaznosti na naše vymezené 

území a byla předmětem řešení bakalářské práce na téma Rekreační středisko, Nízké Tatry 

– Tále. Řešené území přírodního jezera je vymezeno ze severní strany areálem hotelu 

Partizán a komunikací, severovýchodní strana je vymezena restaurací Tálská Bašta a jeho 

přilehlým okolím, na západní strany leží areál 18 jamkového golfového hříště. Východní a 

jižní strana řešeného území je ohraničena lesem. 

 

3.5   OBČANSKÁ VYBAVENOST V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 

Na území lokality Tále se nachází řada objektů, jako například linie hotelů Partizán ****, 

Stupka ***, Golf **. Hotely nabízejí řadu zajímavých aktivit sloužící pro všechny věkové 

skupiny od plavání, wellness centra, tenisových kurtů, squashového hřiště až po luxusní 

restauraci hotelu Partizán. Je zde taktéž celá řada drobnějších objektů sloužících pro 

ubytování, nevyjímaje chat a srubů pro individuální rekreaci. 

 Předmětem řešení této práce je vodní plocha, která se nachází přibližně 150 m pod 

hotelem Partizán. Na  vodní plochu navazuje lesopark s minigolfem a lanovým centrem 

Tarzania. Celá tato oblast je ze dvou stran ohraničena golfovým hřištěm GreyBear. Jižně 

pod golfovým hřištěm je zázemí resortu Tále, ten je v letních měsících využíván jako 

zázemí golfového hřiště a v zimních měsících jako zázemí ski areálu. U odbočky z hlavní 

komunikace Bystrá – Srdiečko se nachází nově vybudovaný objekt apartmánového domu. 

V současnosti probíhají stavební práce jižním směrem od tohoto objektu na výstavbě 

menšího 9 jamkového hřiště, to bude určeno i pro amatérské hráče golfu. 
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3.6   VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN 

 

Odbor územního plánování v Banské Bystrici dne 9. června 1980 zadal ŠPTÚ v Bratislavě 

k vypracování ÚPN Rekreačního územního celku Bystrá dolina – Tále a rekreačních zón 

Tále, Krpáčovo, Mýto pod Ďumbierom – Bystrá, Horná Lehota, Dolná Lehota a Srdiečko – 

Trangoška. Tato ÚPD byla kompletně vypracována až v roce 1987 a byla schválena Radou 

S-KNV, usnesením č.3/81, ze dne 17. ledna 1988 a radou ONV, ze dne 13. ledna 1988. 

Odpovídala tehdy platné koncepci využití a rozvoji Nízkotatranské oblasti podle schválené 

Rajonizaci cestovního ruchu v SSR. 

Obec Horná Lehotana základě povinnosti o obstarávání a schvalování ÚPD 

obstarala v roce 1999 u firmy AURA – Architektonicko-urbanistický ateliér Banská 

Bystrica, dokumentaci Změny a doplňky k ÚPN-Z Tále. 

V roce 2001 obec Horná Lehota schválila Doplněk č.1. k ÚPN-ZTále. Tento 

Doplněk č. 1. byl schválen na základě usnesení obecního zastupitelstva v HornejLehotědne 

19. prosince 2001. Doplněk byl zpracovaný pro celé území  rekreační zóny Tále a je 

zaměřen na aktualizaci a dotvoření urbanistické koncepce střediska. Dále má za úkol 

posilnění jeho specifického prostředí v rámci aglomerace na efektivnější využití prostředí. 

Návrh vytvořený diplomovou prací respektuje územní plán vydaný obcí Horná Lehota. 

V roce 2000 se změnil celostátní význam SRT Tále na význam mezinárodní. Byla zde 

navýšena ubytovací kapacita z původních 1 252 ubytovaných na dnešních 2 050, kdy se 

počítá s navrhovaným plněním ubytovacích kapacit v letech 2015 – 2020. Struktura a 

vybavenost střediska je výhledově (do roku 2020) dimenzována pro denní návštěvnost 

v létě 4 100 návštěvníků a v zimě je to 3 000 návštěvníků.[1,2] 

 

3.6.1   Životní prostředí 

 

Řešené území kolem dnešní vodní plochy leží v ochranném pásmu NP Nízké Tatry – 

NAPANT a pro ochranu krajiny zde platí druhý stupeň ochrany přírody. Oblast dále 

částečně spadá do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Tále – Chlórovna. Území, 

které je předmětem řešení diplomové práce, leží v krajinném prostoru, ve kterém je 

předpoklad dobudování středisek cestovního ruchu v souladu s platnou ÚPD. [2] 
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3.6.2   Klimatické podmínky 

 

Lokalita Tále se nachází na jižních svazích masívu Nízkých Tater v oblasti takzvané 

Bystrianské doliny. Podle atlasu SSR z roku 1980 patří území do chladné oblasti, mírně 

chladného až chladného horského okrsku. Klima je vlhké až velmi vlhké. Průměrná roční 

teplota vzduchu se pohybuje okolo 6 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota spadá 

z dlouhodobého hlediska na měsíc leden, kdy dosahuje teplota vzduchu průměrně okolo – 

6 °C. Nejvyšší průměrné měsíční teploty připadají na měsíc červenec, kdy hodnota 

dosahuje 17,5 °C. Vegetační období s průměrnou denní teplotou minimálně 5 °C trvá jen 

200 až 220 dní v roce. 

 

3.6.3   Hydrologické podmínky 

 

 Hydrologicky patří jižní svahy Nízkých tater do povodí řeky Hron. Potok Bystrianka (s 

hydrologickým číslem povodí 4-23-02-003-01) se nachází v blízkosti řešeného území a 

bude odvodňovat zájmové plochy řešeného území. Tento potok pramení na jižních svazích 

Ďumbiera (2 045m.n.m.) ve výšce 1600 m.n.m. a má víc menších přítoků. Z těch jsou 

nejvýznamnější Krůpový potok a Trangošský potok. Délka potoku Bystrianka je 20,3 km, 

plocha povodí zabírá 96,587 km². 

 

3.6.4   Geologické podmínky 

 

Okolí řešeného území přírodního koupaliště patří geologicky k tektonické jednotce 

Chočského příkrovu. Stratigraficky i morfologicky výš vystupují horniny tzv. kampilu – 

jílovité a slinité břidlice, vápenité pískovce a vápence. V nadloží potom vystupují 

karbonáty -  vápence a dolomity. Severně od zkoumaného území se vyskytují dvojsludné 

ruly. Většina hodnoceného území je přikryta hrubou, štěrko-balvanitou, balvanitou 

s hlinito-hruběpísčitou se štěrkovitou příměsí. Zbytek území je přikryt svahovinami – 

sutěmi a svahovými jílovými hlínami a jíly s úlomky hornin. 
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 3.3.5   Hydrogeologické podmínky 

 

Z hlediska hydrogeologického se zájmová oblast nachází na jižním okraji Ďumbierských 

Tater a přináší hydrogeologickému rajónu MG 076 krystalinikum a mezozoikum 

jihozápadních svahů Nízkých Tater. Jedná se především o vody puklinového charakteru 

vyvěrajícího formou puklinových nebo suťových pramenů. Při realizování výkopových 

prací firmou GEO FERRYS nebyla nalezena hladina spodní vody. V blízkosti řešeného 

území se taktéž nenachází prameny spodní vody. Bližší informace viz. Příloha č.2  

 

4.     STÁVAJÍCÍ STAV A Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ PROBLEMATIKA 

 

- nevyhovující parkovací stání, nedostatek parkovacích míst, velké výškové sklony 

- stávající komunikace sloužící pro zásobování restaurace Tálská Bašta zasahuje do míst 

výstavby parkovacího objektu. 

- Je nutné odstranění nebo přesunutí betonových panelů. Tyto panely tvoří dno a boční 

hráz stávajícího koupaliště. 

 

4.1   HISTORIE KOUPALIŠTĚ A OKOLÍ 

 

Historie koupaliště spadá do roku 1975, kdy bylo vydáno stavební povolení na výstavbu 

plážového koupaliště Tále. O toto stavební požádal tehdejší vlastník hotelu Patizán 

Interhotely PR Ružomberok. Od roku 1976 po rok 1999 byla nádrž oficiálně používána 

jako koupaliště. Vzhledem k postupně zhoršujícím se podmínkám bylo nutné změnit 

využití nádrže z koupaliště na požární nádrž. Koupání je zde dovoleno pouze na vlastní 

rizika. V tomto stavu je nádrž vedena dodnes. 
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4.2   PRŮZKUM SOUČASNÉHO STAVU 

4.2.1   Základní informace o území 

 

Řešené území se nachází na parcelách uvedených v tabulce č. 1 (tab. 1). Pro lepší 

využití území a jeho dopravní obsluhu je vhodné uvažovat s částečným odkoupením 

parcely č. 1798/1. Parcely jsou ve svahu směrem k jihu, průměrný sklon pozemků činí 6 – 

14 %. V místě stávajícího koupaliště byl vytvořen mírný svah, do kterého je osazena 

vlastní nádrž koupaliště. Maximální výška vodní hladiny se pohybuje kolem 690,00 m.n.m. 

Výměra parcely č. 1831 je 6 424 m2 z toho cca 3 600 m2 tvoří vodní plochu. 

 

4.2.2   Stávající objekty v řešeném území 

 Koupaliště 

Provedení koupaliště je ze železobetonových panelů tloušťky 25 cm s dvěma vstupními 

schody. Menší dětské koupaliště má maximální hloubkou 70 cm, jeho objem je 900 m3. 

Větší koupaliště má maximální hloubku okolo 2,5 m, jeho objem je 8 400 m3. Maximální 

kapacita vodní plochy je 3 600 m2. Přívod vody byl řešen přivaděčem z potoku Štiavnička 

přes čistící zařízení. Dálka tohoto přivaděče je 653 m. Voda se dostává do koupaliště 

přívodním potrubím DN 200. Samospádem, teče přes stávající rozvodnu a poté zvlášť ústí 

do malé i velké nádrže.  Odtok vody je zajištěn kanalizačním sběračem DN 200. Celková 

délka tohoto sběrače je 310 m. Tento sběrač zaúsťuje do dešťové kanalizace DN 400. 

Místo napojení tohoto sběrače je jižně pod stávajícím objektem bufetu. Přívod a odvod 

vody je řešen v samospádu. Přepad nádrží chybí, při zvýšené hladině vodní hladiny je 

nutná ruční regulace. Z tohoto důvodu je nutné udržovat hladinu vody v nádrži pod 

stanoveným maximem (výška cca 690,00 m.n.m). Celkový stav nádrží je narušen 

především zubem času a neodbornými opravami za jejich provozu. Nejvíce patrné narušení 

je mezi panely, kde dochází k vyloupávání hydroizolace. Vodotěsnost není zaručena, 

z tohoto důvodu je možné předpokládání průsaků. Mezi velkým a malým bazénem je 

betonový chodník, na jeho konci se nacházelo 8 sprch, které odtékají do jednotné 

kanalizace. V současné době jsou sprchy odstraněny a zbyla pouze betonová plocha. 

Kolem obou koupališť vedou betonové chodníky vytvořené taktéž z betonových panelů.  
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Objekt bufetu 

 

V těsné blízkosti koupaliště, jihovýchodně od něj se nachází stávající objekt bufetu, který 

je provozován i v současnosti především v letních měsících. Tento objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepená dřevostavba s plochou střechou. Nachází se na parcele č. 1776/2. 

 

Drobná dřevostavba - objekt "Karkulky" 

 

Dalším objektem je dřevěná stavba, která sloužila pro prodej nápojů a zmrzliny. Tento 

objekt se nachází na parcele č. 1752/2, severovýchodně od koupaliště. Jedná se o 

jednopodlažní nepodsklepený objekt, o půdorysném rozměru 14,85 m2. 

 

Parkoviště 

 

Při vstupu do areálu ze severní části od autobusové zastávky se nachází panelové 

parkoviště s kapacitou cca 40 stání. Toto parkoviště je průjezdné, dále pokračuje 

zpevněnou cestou až k objektu restaurace Tálské Bašty.  Ta se nachází ve východní části 

území a spadá do vlastnictví Hotelu Partizán. Poskytuje možnost stravování a 

gastronomického zážitku až pro 140 osob. Je vydáno stavební povolení na rozšíření tohoto 

objektu restaurace. 

 

Ostatní 

 

Jihozápadním směrem pod parkovištěm se nachází základy a obvodové stěny 

nedokončeného parkovacího objektu. V řešení nového návrhu je s tímto nedokončeným 

objektem počítáno. Dojde k vytvoření parkovacího objektu (SO02 -2). 

 

Mezi nedokončeným objektem a jižně od stávajícího parkoviště se nachází dětské 

hřiště Ferdy Mravence, které bylo dostavěno před necelými dvěma lety. 

 

Od Hotelu Partizán jižním směrem vede strmý chodník na minigolf. Kolem této 

pěší komunikace jsou rozmístěny lampy veřejného osvětlení. 
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V areálu se dále nachází dvě hřiště pro plážový volejbal, jedno z toho je značně 

zarostené vegetací, druhé je používáno nadále. Je zde mnoho původních prvků dětských 

hřišť, laviček, odpadkových košů a lamp veřejného osvětlení. Udržovaný mobiliář, který 

bude schopný další životaschopnosti, bude i nadále využit v novém areálu. 

 

4.2.3  Stávající zeleň 

 

 V řešeném území je udržovaná zeleň pouze v severní části areálu, na parcelách 

které patří investorovi. O pozemky kolem koupaliště, o které je veden soudní spor se i přes 

to stará investor, aby nedocházelo k zarůstání vysokou trávou převážně v letních měsících. 

Území jižně od koupaliště je pokryto náletovými dřevinami, které volně přecházejí 

v lesopark. Ten prošel v minulých letech značným průřezem převážně vzrostlých smrků. 

Vzhledem k tomu, že lesopark leží na parcelách, které jsou předmětem soudního sporu, 

stará se o něj státní podnik Lesy SR, Banská Bystrica. Východně od stávající parkovací 

plochy začíná les, který svou malou okrajovou částí zasahuje do navrženého areálu. Bude 

nutné řešení tohoto problému odkoupením nebo výměnou části parcel. 

 

4.3   Fotodokumentace s távajícího stavu 

 

Obr. č. 3  Pohled jižním směrem, zdroj archív investora 
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Obr. č. 4 Pohled západním směrem, zdroj archív investora 

 

 

Obr. č. 5 Pohled na objekt malého bazénu, zdroj: vlastní foto 
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Obr. č. 6 Pohled na stávající objekt bufetu, zdroj: vlastní foto 

 

 

Obr. č. 7 Pohled jižní, zdroj: vlastní foto 
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5.     NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

 

5.1   VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Postupným zkoumáním byly vytvořeny tři návrhy studie sportovně rekreačního areálu 

Hotelu Partizán - Tále. Tyto návrhy obsahují mnohdy zcela odlišný způsob řešení daného 

problému. Ty byly vymezeny hlavně limity území, dále uvažováním hlavně výškových 

poměrů v území, stejně tak pak stávající vedení technické infrastruktury, hranice pozemků 

převážně golfového hřiště a hranice lesa. 

 

5.1.1  Varianta č. 1 

 

Obr. č. 8 Varianta č. 1, zdroj: vlastní tvorba 

První varianta návrhu je ke stávajícímu stavu nejméně razantní. Vodní plocha 

jezera bude rozšířena pouze minimálně.  Jsou zde minimální zemní práce vzhledem 

k ostatním variantám.  Počítá s vytvořením ostrůvku a menšího jezírka, ve kterém budou 
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umístěné vodomilné rostliny. Obě vodní plochy budou propojeny potůčkem. Díky čerpání 

vody z níže položeného většího jezera do menšího se zajistí přirozený koloběh vody sloužící 

hlavně k okysličení a filtrování nečistot. Naproti ostrovu je umístěn plavecký bazén 

oválného tvaru společně s molem a pláží s mírným sklonem do hloubky minimálně 1,5 m. 

Stěna plaveckého bazénu je částečně zapuštěna do vodní plochy jezera. Na molo navazuje 

menší objekt sloužící jako hygienické zařízení společně s převlékacími kabinami. V jižní 

části jezera je umístěn dvou podlažní polyfunkční objekt, který je z větší části zapuštěn do 

hráze. Společně s tímto objektem bude vytvořeno i druhé nadzemní podlaží, které bude 

v úrovni vodní hladiny jezera. Nad vodní hladinu vybíhá terasa, která navazuje na restauraci 

umístěnou ve druhém nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna 

půjčovna lehátek, slunečníků, koloběžek. Stávající betonové panely tvořící dno a hráz jezera 

budou vybrány a zpětně uloženy podle požadované výšky. Vznikne tak zpevněná plocha dna 

a boků hrází, na kterou bude uložena geotextílie společně s hydroizolací a požadovaným 

substrátem (kačírek, štěrk, písek). Kolem navrhovaného jezera a doprovodných objektů bude 

vytvořena stezka propojující celý areál s minigolfem a lanovým centrem navazující 

v jihozápadní části řešeného území. V západní části areálu v blízkosti hranice s golfovým 

areálem bude umístěno multifunkční hřiště na malou kopanou. V severní části areálu bude 

zrekonstruováno parkovací stání, dojde k vybudování pokladny a doprovodného objektu. 

Stávající zeleň bude zregulována dle požadavků a vhodně doplněna další zelení. 
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5.1.2  Varianta č. 2 

 

Obr. č. 9 Varianta č. 2, zdroj: vlastní tvorba 

Druhá varianta řešení je částečně podobná s řešením v předchozí variantě. Tvar 

většího jezera je téměř shodný s tvarem v předchozí variantě. Stávající betonové panely 

budou z větší části vybrány. Dojde k vyzvednutí horní hrany nádržetak,aby došlo 

k vyrovnání výškových poměrů. Zemina použitá na vyzdvihnutí hráze bude použita 

z hloubení dna jezera. Ostrůvek je propojen se břehem krátkým mostem, který přechází 

přes ostrov v molo. V menším jezeře jihozápadně pod velkým jezerem je umístěna 

regenerační zóna, ve které rostouvodomilné rostliny. Poměr jednotlivých ploch biotopu by 

měl být 1/3 koupací části a 2/3 části regeneračnítak, aby byla zajištěna samostatná 

regenerační schopnost. Při vodní ploše větší než 150 m2může být poměr koupací a 

regenerační zóny snížen až na 1:1. Při nižších poměrech je nutné doplnit filtrační systém o 

vhodné zařízení, jako například UV lampunebokořenový filtrační systém. Voda z níže 

položeného jezírka je čerpána zpět do velkého jezera, ze kterého samovolně proudí 

potokem, který je součástí regenerační zóny. Ve východní části území je umístěn středně 

velký objekt, který bude sloužit jako hygienické zařízení spolu s převlékacími kabinami a 

skříňkami. V jižní části jezera je umístěn polyfunkční objekt. Ten bude částečně zařezaný 
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do hráze jezera. Plavecký bazén je částečně vysunut do vodní plochy jezera. Sousedí 

s dětským bazénem hloubky 0 – 70 cm. Oba bazény budou vyhřívány solárními panely, jež 

budou umístěny na nově vybudovaném objektu apartmánového domu, na který je vydáno 

stavební povolení. Kolem celé lokality je umístěn chodník spojující vstupní část areálu 

s minigolfem a lanovým centrem umístěným v jižní části lokality. V západní části areálu je 

uvažován vznik multifunkčního hřiště a hřiště na plážový volejbal. Parkování pro 

návštěvníky areálu bude umístěno v místě stávajícího parkovacího stání. Vjezd do areálu 

bude opatřen závorami. Zásobování polyfunkčního objektu bude zajištěno z východního 

směru v místech původní komunikace. Stávající zeleň bude zregulována, dojde 

k odstranění náletové zeleně v místech vzniku regenerační zóny. Dojde k doplnění o další 

vhodnou zeleň, vytvoření naučné stezky v místech kolem menšího jezera a souvisejícího 

potoku. 

 

5.1.3  Varianta č. 3 

 

Obr. č. 10 Varianta č. 3, zdroj: vlastní tvorba 

Tato varianta je pravým opakem předchozích variant. Jsou zde uvažovány největší 

terénní úpravy, rozšíření stávající vodní plochy o dvakrát větší plochu než je původní 
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stávající stav. Uprostřed vytvořené vodní plochy bude ostrov spojující mosty severní 

s jižním břehem jezera. V této variantě bude nejvíce terénních úprav. Bude nutné vyrovnat 

a zvýšit vodní hladinu nově vzniklého jezera. Dojde k přemístění zeminy ze středu jezera 

na hráze po okrajích. Ostrov opticky rozděluje vodní plochu na dvě části, regenerační zónu 

a zónu pro koupání. V regenerační zóně jsou umístěny vodomilné rostliny, které budou 

sloužit k filtraci nečistot. Ve východní části jezera je umístěn plavecký bazén, který leží 

celou svou plochou v nově navrženém jezeře. Tento bazén navazuje svou spodní částí na 

molo. To navazuje na brody a sprchy umístěné před vstupem do bazénu. Kolem koupací 

zóny je z větší části navržena pláž, převážně z kačírku a v jedné části z jemného žlutého 

písku. Na spodní straně jezera jsou umístěny dva objekty. Objekt restauračního zařízení je 

dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro provoz restaurace. Ve 

druhém nadzemním podlaží je umístěna samoobslužná část restaurace spolu s posezením. 

Druhý jednopodlažní objekt hygienického zařízení se nachází na hrázi v jižní části areálu. 

Zásobování a dopravní napojení těchto objektů vede místy původní komunikace. 

Parkování je zajištěno v místech stávajících parkovacích stání. Vzhledem k velkému 

příčnému sklonu je nutné řešit výškové poměry parkovacích stání, především jejich 

maximální příčný a podélný sklon. Je navržen dvoupodlažní parkovací objekt, který je 

spojen v podzemí s druhou částí objektu. Celý areál je řešen tak, aby splňoval podmínky 

pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu je u 

parkovacího objektu navržen výtah z prvního do druhého nadzemního podlaží.  

 

5.2   POPIS VYBRANÉ VARIANTY 

 

Výsledný návrh je kombinací všech uvažovaných variant, vybrání nejlepšího 

možného řešení vzhledem na stávající místní podmínky a stav, který vznikne realizací 

tohoto projektu. Výsledný návrh sportovně rekreačního využití obsahuje návrh 

polyfunkčního objektu - SO01, ten tvoří dvě nadzemní podlaží. První podlaží obsahuje 

bistro s posezením a se zázemím, dále je zde menší obchod se suvenýry a koupacími 

potřebami. Je zde také hygienické zařízení sloužící pro potřeby biotopu i koupaliště. 

V neposlední řadě je zde zázemí pro zdravotníka a plavčíka, půjčovna mobiliáře a 

skladovací prostory. Ve druhém nadzemním podlaží je bar s možností vnitřního i 

venkovního posezení v bezprostřední blízkosti vody.  
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Pro potřeby parkování většího počtu lidí je uvažováno s vytvořením parkovacího 

objektu o dvou podlažích, který je dále rozdělen na objekty SO02 – 1 - nový objekt, který 

vznikne na místě dnešního parkoviště a objekt SO02 – 2, jenž vznikne dostavbou 

stávajících základů a obvodových stěn. Na druhém nadzemním podlaží je umístěno 

tenisové a multifunkční hřiště. 

 

Přestavbou a rozšířením stávajícího koupaliště vznikne přírodní biotop – SO03. Po 

okrajích biotopu jsou navrženy pláže a prostor, kde je uvažováno vysázení filtračních 

rostlin in. Podrobnější popis je uveden v příloze dokumentace a v osazovacím plánu. 

 

Plavecký bazén SO04 – 1, je určený pro plavce má oválný půdorysný tvar o 

rozměrech 40 x 20 m. Hloubka je od 1,2 do 1,7 m. V těsné blízkosti plaveckého bazénu se 

nachází dětský bazén SO04 – 2. 

 

SO05 – Technologický objekt sloužící pro potřeby plaveckého i dětského bazénu, 

ve kterém budou umístěny všechny potřebné technologie a zařízení sloužící k zabezpečení 

provozu. 

 

Objekt pokladny - SO06 je umístěn v severní části areálu. Vedlejší vstup do areálu - 

SO07 navazuje na hlavní vstup hotelu Partizán.  

 

Návrh obsahuje dopravní řešení jak dopravy v klidu, chodníky a komunikace pro 

pěší - SO08, tak i komunikace pro motorová vozidla - SO09, sloužící pro obsloužení 

stávajícího objektu Tálské Bašty a nově navrhovaného polyfunkčního objektu - SO01. 

 

5.3   CÍL VYBRANÉ VARIANTY 

 

Cílem vybrané varianty návrhu je navrácení života a turistického ruchu do 

zanedbaného okolí krajiny kolem vodní nádrže. Největší vliv na tomto stavu má 

dlouhotrvající soudní spor, který znemožňuje jakékoli aktivity v řešeném území. V roce 

2000 se změnil celostátní význam STR -Tále na mezinárodní význam. Současně byly 

navýšeny ubytovací kapacity a kapacity denních návštěvnosti. Navrhované denní kapacity 

návštěvníků mezi lety 2015 a 2020 je 4 100 v létě a 3 000 v zimě. Vzhledem k vysoké 
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plánované denní návštěvnosti pro letní měsíce a nedostatku podobných zařízení v širokém 

okolí se nabízí vyplnit tento prostor revitalizací stávajícího koupaliště přírodním biotopem 

spolu s vytvořením kvalitního zázemí pro návštěvníky. Díky tomu, že se bude jednat o 

rekreační středisko spadající pod nedaleký Hotel Partizán, je zde perspektiva dalšího 

rozvoje řešeného území. [1,2] 

 

5.4   NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 

 

5.4.1  Polyfunkční objekt 

 

V rekreační oblasti Tále je díky zvětšující se atraktivitě lokality vytvořen návrh pro 

polyfunkční objekt, ten je umístěn na jižní straně hráze biotopu. Severní stěna objektu tvoří 

opěrnou stěnu pro hráz. Jedná se o dvoupodlažní objekt, první nadzemní podlaží je 

orientován na jižní stranu s výhledem na lesopark a nově vzniklé. Tento navržený 

polyfunkční objekt bude mít využití hlavně v letních měsících, kdy budou funkce objektu 

následující: samoobslužné bistro s možností posezení, hygienické zázemí (toalety, sprchy, 

převlékací kabiny, šatny, bezbariérové WC s přebalovacím pultem), informační centrum se 

suvenýry, půjčovna (lehátka, slunečníky, sportovní vybavení), prostor pro zdravotníka a 

zázemí pro provoz.  

 

Tvar prvního nadzemního podlaží kopíruje stávající vrstevnice. Celé první 

nadzemní podlaží je zapuštěno do svahu a spolu se zelenou střechou navazuje na okolní 

hráz biotopu. Toto řešení navazuje pohledem ze severní strany dojem, že objekt je tvořen 

pouze barem v druhém nadzemním podlaží. 

 

5.4.2  Koupací jezero - biotop 

 

Koupací jezero – biotop je uměle vytvořené přírodní jezírko, ve kterém na sebe 

berou čistící schopnost rostliny a organismy žijící v jezírku. Touto svojí schopností tvoří v 

biotopu biologickou rovnováhu. Veškeré nečistoty, prach a odumřelé části rostlin poskytují 

zpětně rostlinám živiny k jejich dalšímu vývoji.  Rostliny jsou nasazeny do propraného 
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štěrkového, kačírkového nebo pískového lože v mělčích částech biotopu. Díky použití 

tmavé fólie na dně biotopu, bude docházet k ohřevu vody pomocí slunce. 

 

 Uvažovaný návrh počítá s biotopem, který tvoří pouze jedna nádrž. Regenerační 

zóna je umístěna především v jihozápadní části biotopu a v místě přítoku vody do jezera.  

Tato regenerační zóna je z jedné strany ohraničená dřevěnou lávkou a ostrovem. Přístup 

z pláže do vody je zajištěn pozvolným klesáním až do hloubky 1,5 m, kde je zarážka 

bránící sypání štěrku směrem do nádrže.  

Samotné těleso biotopu bude tvořeno zeminou z terénních úprav a panely, které 

tvoří stávající stav. Toto řešení je především z důvodu ušetření nákladů za odvoz a 

recyklaci panelů a zároveň vytvoří zpevněný podklad pro geotextílii , která chrání 

jezírkovou fólii - typ hydroizolační fólie - Aguaplast 805- 1,5 mm. Odolná proti UV 

záření, protržení, proražení, prorůstání kořenů, je průtažná a ekologicky nezávadná. [18] 

 

5.4.3  Koupaliště 

 

Součástí návrhu je také vytvoření plaveckého bazénu spolu s bazénem pro děti. 

Rozměry velkého plaveckého bazénu (SO04 – 1) jsou 20 x 40 m, jeho půdorysný tvar je 

oválný. Hloubka je od 1,0 do 1,7 m. Vstup je řešen pomocí schodů, žebříků a 

bezbariérového vstupu. Malý bazén pro děti (SO04 – 2) má hloubku od 0 do 70 cm.  

 

Vstup do čisté zóny je zajištěn přes čtyři brody se sprchou umístěné na všech 

stranách čisté zóny kolem obou bazénů. Materiál obou nádrží je z nerezové oceli. V návrhu 

obou koupališť je počítáno s ohřevem vody pomocí solárních panelů, jež budou umístěny 

na střeše apartmánového domu, na který je vydáno stavební povolení. Systém panelů 

určený pro vytápění objektu bude nejvíce používán v zimních měsících. V letním období 

bude systém sloužit pro přihřívání vody v koupališti a s tím související prodloužení 

koupací sezony. Hlavní technologie pro koupaliště bude umístěna v technologickém 

objektu - SO05, který leží na půli cesty mezi bazény a apartmánového domu. 
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5.4.4  Doprava v klidu - objekt pro parkování 

 

Původní parkoviště je situováno ve svahu na začátku řešeného území. Největší problém je 

sklon, který se pohybuje kolem 10 %. Dále je to nedostatečná kapacita parkovacích stání a 

v neposlední řadě je to také nevyhovující povrch, kde dochází k degradaci betonových 

panelů poskládaných vedle sebe a tvoří tak zpevněnou plochu pro parkování. 

 

Nově navržený parkovací objekt je rozdělen na dvě části SO02 – 1 a SO02 – 2. 

Celkový počet parkovacích stání je 110, včetně 8 bezbariérových stání. 

 

Částečně zapuštěný nově vytvořený objekt o 2.NP vyrovnává výškové poměry. 

Podlaha 2.NP tvoří střechu a vytváří kryté stání v 1.NP. Výškové poměry mezi prvním a 

druhým podlažím jsou překonány pomocí venkovní komunikace s maximálním sklonem 

10 %. 

 

Obě části objektu jsou propojeny v 1.NP rampou. V objektu SO02 – 2 je v 1.NP 

situován i prostor pro skladování a zázemí pro údržbu venkovních ploch. Ve 2.NP jsou 

umístěny tenisový kurt a multifunkční hřiště. 

 

5.4.5  Technologický objekt 

 

Tato dřevostavba bude vytvořena na místě stávajícího objektu „Karkulky“. Dříve sloužil 

k prodeji nanuků a zmrzliny. Nový návrh bude kopírovat půdorys stávajícího objektu, ten 

bude zbourán. Technologický objekt - SO05, bude částečně podsklepen. V místě prvního 

podzemního podlaží bude umístěna technologie zajišťující provoz koupaliště. V přízemí 

bude zázemí a hygienický prostor pro plavčíky. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

5.4.6  Vstupní objekty 

 

Objekt pokladny 

Jelikož celková investice do řešeného návrhu bude jistě velmi nákladná, bude nutné 

zajistit vybírání vstupného. Pro tyto účely bude sloužit objekt pokladny – SO06. Jedná se o 

jednopodlažní nepodsklepenou budovu menšího půdorysného rozměru. V tomto objektu 

bude umístěno hygienické zařízení spolu se zázemím a vlastní pokladnou. Vlastní vstup do 

areálu je zajištěn přes otočný turniket spolu s bránou sloužící jako bezbariérový vstup. 

 

Vedlejší vstup  

V severozápadní části areálu je umístěn vedlejší vstup, který je tvořen otočným 

turniketem na čip. Zastřešení turniketu tvoří dřevěný přístřešek. Umístění tohoto vstupu je 

především z důvodu blízké vzdálenosti k hlavnímu vstupu do Hotelu Partizán. Ubytovaní 

hosté hotelu budou mít možnost vyzvednutí čipu na recepci a přímý vstup do rekreačně 

sportovního areálu přes tento vedlejší vstup – SO07. 

 

5.4.7  Komunikace pro pěší 

 

V celém návrhu rekreačně sportovního areálu jsou řešeny podélné sklony 

komunikací pro pěší s ohledem na maximální sklon 8,3 % (1:12). Ve vzdálenosti 

maximálně 200 m od sebe jsou místa pro odpočinek. Materiál povrchu chodníků je 

z betonu, který obsahuje příměs zeleného barviva. Hlavním důvodem obsahu zelené 

příměsi je, aby komunikace pro pěší ladila a co nejvíce zapadala do okolí. 

 

5.4.8  Komunikace pro motorová vozidla 

 

Další komunikace bude sloužit pro obsloužení parkovacího objektu SO02 a zároveň 

obsloužení stávajícího objektu restaurace Tálská Bašta, výstavba této komunikace je 

podmiňující investicí při realizaci stavby. U objektu restaurace je navrženo obratiště pro 

rozměry malého nákladního automobilu a popelářského vozu. Šířka komunikace v místě 
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sloužící pro zásobování restaurace je navržena pro šířku jednoho jízdního pruhu. Důvodem 

je neuvažování střetu dvou nákladních ani nákladního a osobního automobilu. Vjezd 

automobilů bude řešen přes závory.  

V návaznosti na nutnost zásobování polyfunkčního objektu dojde k vytvoření 

asfaltové komunikace, ta je navržena pro malý nákladní automobil a popelářský vůz. Na 

konci se nachází obratiště typu T. [12] 

 

5.4.9  Technická infrastruktura 

 

Vzhledem k výstavbě nových objektů je nutnost napojení těchto staveb na 

technickou infrastrukturu. Jedná se především o dešťovou kanalizaci. V návrhu je počítáno 

s vytvořením nové větve pro dešťovou kanalizaci. Na tento řad budou napojeny ostatní 

navržené objekty, přepad a výpusť biotopu. Tato větev dešťové kanalizace je gravitační a 

ústí do potoku Bystrianka. 

 

Všechny objekty budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci. Ta ústí do 

čistírny odpadních vod, která je umístěna v jižní částí lokality Tále. 

Objekty budou napojeny na stávající vodovodní řad. 

Napojení biotopu na vodovodní přivaděč bude ze stávajícího místa, které sloužilo i 

pro napojení dnešního koupaliště. Sítě NN budou vytvořeny pro zásobování nově 

navržených objektů, veřejného osvětlení a bodového osvětlení ostrůvku. 

 

5.4.10 Drobná architektura a mobiliář  

 

Součástí návrhu je vytvoření a umístění dřevěných prvků. Tyto prvky jsou 

neoddělitelnou součástí návrhu. Vhodně doplňují vybraný návrh řešení. Jde například o 

přístřešek umístěný na ostrově a lávku spojující ostrov s chodníkem vedoucí jižní hrází 

biotopu. Dalším dřevěným prvkem je molo, sloužící jako přechod z pláže do jezera. Na 

konci mola se nachází plovoucí sauna s možností bezprostředního kontaktu s vodou po 

proceduře.  
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Propojení nově navržených bazénů s polyfunkčním objektem je zajištěno pomocí 

dřevěného chodníku. Ten je umístěn na východní straně hráze biotopu a funkčně odděluje 

prostor pláže od ostatního terénu.  

 

Obr. č. 11 Dřevěný chodník [19] 

 

5.4.11 Naučné stezky 

Pro zvýšení atraktivity řešeného prostředí jsou v jihozápadní části areálu navrženy stezky. 

Tyto stezky mají za úkol přinést fyzický a kulturní rozvoj návštěvníků.  

 

Jedná se především o naučné stezky biotopu, kde jsou popsány rostliny žijící 

v prostředí biotopu. Dále se jedná o místní rostliny a stromy vyskytující se na Slovensku. 

 

Fitness stezka má za úkol přinést možnost cvičení uprostřed přírody. Celkem se 

jedná o 8 dřevěných strojů rozmístěných kolem zpevněného chodníku. Každý stroj slouží 

pro jiné cvičení, z možností cvičení jak pro začátečníky, tak i pokročilé. 

 

Naučná stezka – „Zvířecí stopy“ bude sloužit pro poznávání zvířecích stop ve volné 

přírodě. Stopy jednotlivých zvířat budou odlité a osazené za sebou tak, aby navazovaly 

dojem kráčejícího zvířete. U každého zvířete bude informační tabule s popisem daného 

zvířetežijícím na Slovensku.  

 Podrobnější umístění těchto stezek a rostlin je zakresleno viz. výkresy č. 17 a 18 - 

osazovací plány 1 a 2. 
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5.4.12 Osazovací plán 

Pro potřeby konkrétního rozmístění rostlin, stromů, fitness strojů a zvířecích stop 

jsou vytvořeny výkresy osazovacích plánů č. 17 a č.18, na kterých je patrné přesné 

rozmístění těchto strojů. 
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6. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

6.1   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

6.1.1   Identifikační údaje 

a) Název stavby:  

Rekreační středisko – II, Nízké Tatry – Tále 

b) Umístění stavby: 

Adresa – Tále 108 – Bystrá, 977 65 Brezno 

Katastrální území – Horná Lehota 

Výřez katastrální mapy v řešeném území, viz. příloha č. 01 Výřez katastrální mapy 

 

Parcelní čísla pozemků 

Tab. č. 1 Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených návrhem: 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh pozemku 

1752/2 99 352 Ostatní plocha 

1776/2 35 Zastavěné plochy a nádvoří 

1799 641 Ostatní plochy 

1798/1 11 476 Plocha lesu 

1798/5 827 Ostatní plochy 

1800/1 5 105 Ostatní plochy 

1800/7 5 358 Ostatní plochy 

1800/8 1 579 Ostatní plochy 
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1800/11 188 Ostatní plochy 

1800/12 179 Ostatní plochy 

1831 6424 Ostatní plochy 

Zdroj: Katastrální úřad Horná Lehota 

 

6.1.2   Seznam vstupních podkladů: 

Územní plán obce Horná Lehota 

Územní plán - Doplněk č.1 k ÚPN –ZTále 

Územní plán - Doplněk č. 2 k ÚPN – Z Tále 

Horná Lehota schválila Doplněk č.1. k ÚPN-ZTále 

Katastrální mapa, server www.katasterportal.sk 

Vlastní prohlídka stávajícího stavu a upřesnění informací 

Vlastní fotodokumentace, fotodokumentace z archívu investora 

Letecké snímky, fotomapy, server www.google.sk 

Výkresová dokumentace zaměření stávajícího stavu 

Polohopisný a výškopisný plán, vyhotovený společností Tenk Stav Plus, s.r.o. 

Zaměření sítí technické infrastruktury poskytnuté správcem 

 

6.1.3   Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 

 Řešené území se nachází v katastrálním území Horná Lehota vrekreační oblasti 

Nízké Tatry – Tále. Řešené území leží mimo zastavěnou část obce. Jeho rozsah je vymezen 

především hranicí pozemků. Na západní straně sousedí s golfovým hřištěm, severní strana 

území je ohraničena prudkým svahem pod hotelem Partizán. Jižní hranice řešeného území 

vymezuje parcela, na které se nachází minigolf s lanovým centrem. Z východní strany je 

tato oblast vymezena stávající komunikací. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

 Stávající využití území je jen částečné, hlavním důvodem je dlouhotrvající soudní 

spor o parcelu č. 1752/2. Na této parcele nejsou realizované žádné činnosti, dochází zde 

pouze k údržbě a zabránění další degradaci na vlastní náklady investora v podobě hotelu 

Partizán, s.r.o.,  ten je jedním z účastníků soudního sporu. Vlastní objekt stávajícího 

koupaliště chátrá, bylo nutné změnit využití z koupaliště na požární nádrž, kde je dovolené 

koupání pouze na vlastní riziko. 

Objekt bufetu  u koupaliště je využíván i nadále. Na severní straně se nachází základy a 

obvodové stěny nedokončeného multifunkčního objektu. Řešená varianta počítá 

s budoucím využitím tohoto nedokončeného objektu. 

 

c) údaje o ochraně území 

 Celá rekreační oblast Tále leží v ochranném pásmu Národního parku Nízké Tatry. 

Je zde možné umisťovat stavby jen se souhlasem správy NAPANT-u.Malá plocha území v 

severní části leží v ochranném pásmu lesa. 

 

d) Údaje od odtokových poměrech 

 Celé okolí řešeného území je svahováno směrem od severu k jihu. Díky tomu je 

v celé části jednotná gravitační kanalizace, která ústí do ČOV umístěné v nejníže 

položeném místě v blízkosti bývalého objektu Motelu Tále. Navrhované objekty budou 

napojeny na tento stávající řad. 

 V území vznikne nový řad gravitační dešťové kanalizace. Na tento nový řad 

budou napojeny všechny nově vybudované objekty. Jižně pod objektem bývalého objektu 

bude kanalizace zalomena směrem na východ, kde vyústí do potoku Bystrianka. Přepad a 

vypouštěcí objekt biotopu bude napojen na nově vzniklou kanalizaci, která bude napojena 

na stávající řad ústící taktéž do potoku Bystrianka. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

 Doplněk č. 2 k ÚPN Z Tále z února roku 2007 vychází ze zadání pro zpracování 

ÚPN Horná Lehota. Pro středisko rekreace a turismu Tále je stanovena rozptýlená zástavba 

tohoto střediska. Dominantním prostorem v lokalitě Tále je především vodní plocha (jedná 

se o vodní plochu koupaliště, které je předmětem řešení diplomové práce), dále to jsou 

golfové hřiště a areál zimních sportů. Zaměření střediska je na letní a zimní rekreaci a 

v poslední době se stále rostoucí oblibou kongresové turistiky. Těžištěm funkcí budou teda 

stávající ubytovací zařízení, především Hotel Partizán, který je dominantou celého 

střediska Tále. Dalším těžištěm funkcí jsou stávající restaurační zařízení, vodní plocha – 

objekt řešeného koupaliště, golfový areál a areál zimních sportů. 

[viz bod 2 z Bc – Doplněk č2..] 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

 Záměr revitalizace řešeného území kolem stávajícího koupaliště je zcela v souladu 

s vydanou platnou územně plánovací dokumentací. Ta počítá se zachováním stávajícího 

využití území. Pozemky jsou součástí lokality vymezené platným územním plánem jako 

pozemky, které slouží pro sportovně rekreační účely a pozemky sloužící pro hromadnou 

rekreaci. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou vzaty v úvahu, respektovány a 

především musí být splněny. 

- Území spadá do ochranného pásma Národního Parku Nízké Tatry – NAPANT, 

proto je nutné respektovat nařízení a regulativy, které jsou kladeny. 

- Dotčeným orgány jsou dále správci sítí technického vybavení, obecní úřad v Horné 

Lehotě – odbor dopravy a životního prostředí a Krajská hygienická stanice v Banské 

Bystrici.  
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h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

 Mezi související investice lze uvažovat vybudování komunikace sloužící pro 

zásobování objektu restauračního zařízení – Tálská Bašta. Vybudováním parkovacího 

objektu dojde k přerušení stávající komunikace. Ta slouží pro zásobování restaurace. 

Z tohoto důvodu bude nutné navrhnout nové opatření v podobě vybudování nové 

komunikace s obratištěm u zásobovaného objektu. 

 Další podmiňující investicí je prodloužení dešťové kanalizace i mimo vyznačené 

řešené území. Tato kanalizace povede souběžně podél stávající dešťové kanalizace. Obě 

budou ústit v jednom společném bodě do potoku Bystrianka. Vzhledem k nedostatečné 

kapacitě stávajícího parkoviště je nutné uvažovat jako související investici výstavbu 

nového objektu pro parkování. 

 

6.1.4   Údaje o stavbě 

Předmětem projektu je vybudování sportovně-rekreačního areálu v lokalitě pod Hotelem 

Partizán. Tento sportovně rekreační areál bude jedním z dalších středisek tohoto hotelu.  

 V rámci tohoto nového areálu dojde k přestavbě a rozšíření stávajícího 

koupaliště na přírodní biotop. V rámci vybudování biotopu dojde k výstavbě 

doprovodných objektů, které budou zajišťovat plynulý provoz nově vzniklého střediska. 

Jednou z těchto staveb je vybudování polyfunkčního objektu v jižní hrázi biotopu. Severně 

od biotopu budou vybudovány plavecký bazén a malý dětský bazén. Na toto nově vzniklé 

koupaliště navazuje technologický objekt. Vznikem nového střediska je předpoklad 

zvýšeného zájmu turistů o tuto lokalitu a s tím spojené problémy s parkováním. Z tohoto 

důvodu je v severní části navržen parkovací objekt, který je složen ze dvou dílčích objektů 

propojených rampou umístěnou pod povrchem terénu. Vzniknou dva vstupy do areálu. 

Samostatný vstup pod hotelem Partizán bude sloužit pouze pro potřeby ubytovaných hostů. 

Hlavní vstup blízko parkovacího objektu bude obsahovat pokladnu pro možnost rekreace 

širší veřejnosti.  

Dále dojde ke vzniku dalších doprovodných objektů, které zatraktivní řešené území. 

Především jde o volnočasové využití – hřiště, stezky, přírodní fitness. 
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a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

 Všechny nově navržené objekty budou novostavby. Výjimku tvoří část 

parkovacího objektu SO02 – 2, který bude postaven do již existujících základů a 

obvodových stěn. Původní základy a obvodové stěny budou v co největší míře zachovány. 

 Nově vzniklý technologický objekt - SO05, vznikne na místě demolice stávajícího 

objektu. Dojde k jeho odstranění a na jeho místě bude postavena nová částečně 

podsklepená dřevostavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

 Nově navrhovaný areál bude sloužit pro účely sportovně-rekreačního využití. 

Vybudování tohoto projektu má zajistit přilákání turistů do řešené oblastia celkově 

zdvihnout společenský kredit celé lokalitě Tále, která má mezinárodní význam. 

 Navržené objekty koupaliště a biotopu budou sloužit především v letních 

měsících. Vzhledem k nedostatku podobných zařízení v okolí dojde ke zvýšení atraktivity 

celé lokality.  

 Vlastní stavba polyfunkčního objektu navazuje svou polohou na přírodní biotop. 

Bude využívána pro provoz bistra se samoobsluhou s možností posezení a výhledem do 

okolní scenérie. Nachází se zde převlékací kabiny, šatny a hygienické prostory. Dále se zde 

bude nacházet informační centrum se suvenýry, půjčovna sportovního vybavení a půjčovna 

lehátek a slunečníků. V neposlední řadě zde bude místnost pro zdravotníka. Celý 

polyfunkční objekt je řešen s ohledem na bezbariérové užívání staveb. 

 Parkovací objekt v severní části areálu má uvažovanou kapacitu 110 parkovacích 

stání, které se nacházejí převážně v prvním nadzemním podlaží. Z celkového počtu 

parkovacích stání je 8 určeno jako bezbariérové stání.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

 Všechny objekty a zařízení budou navrženy jako trvalé stavby. Výjimku tvoří 

plovoucí sauna. S tou bude nutné manipulovat v případě vypouštění biotopu především 

v době plánovaného čištění nebo údržby.  
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 

  V řešeném území se nenachází žádný objekt, na který by byla vztažena památková 

ochrana. Jediným problémovým místem v celém návrhu je část parkovacího objektu. Tento 

objekt leží v bezprostřední blízkosti lesa a zasahuje svou částí do jeho ochranného pásma. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 Celý sportovně-rekreační areál je řešen s ohledem na bezbariérové užívání staveb. 

Návrh se zaobíral komplexním řešením bezbariérovosti jak v interiéru polyfunkčního, tak i 

parkovacího objektu. 

 Provozní řešení polyfunkčního objektu je navrženo tak, aby nevytvářelo žádné 

překážky, které by zamezovaly pohodlnému užívání osobami především těžce pohybově 

postiženými. Jsou zde umístěny bezbariérové převlékací kabiny jak pro muže, tak i pro 

ženy. Celý interiér je řešen s ohledem na bezbariérové užívání staveb tak, aby vyhověl 

všem požadavkům. Hygienické prostory obsahují bezbariérovou toaletu pro muže a 

bezbariérovou toaletu pro ženy s přebalovacím pultem.V celém hygienickém prostoru je 

vytvořeno barevné kontrastní prostředí pro slabozraké. Toto kontrastní prostředí spolu 

s Braillovým písmem zabezpečují bezpečný a neomezený pohyb těchto postižených osob. 

 Parkovací objekt obsahuje 8 bezbariérových stání v těsné blízkosti vstupu do 

objektu. Překonání výškové úrovně pro osoby těžce pohybově postižené je mezi prvním a 

druhým nadzemním podlažím řešeno pomocí výtahu. 

 Vzhledem k faktu, že celá řešená oblast je umístěna ve svahu, je nutné brát ohledy 

na maximální dovolené sklony pro pěší komunikace. Maximální povolené výškové sklony 

pro pěší komunikaci jsou v poměru 1:12 (8,33%). Ve vzdálenosti maximálně 200 m od 

sebe jsou zřízena odpočinková místa. Rozměry tohoto místa jsou 2,0 x 1,5 m a jsou 

umístěny tak, aby nebyly v příčném ani podélném sklonu. Vstup do areálu je řešen 

vstupem přes turniket. Pro bezbariérové užívání stavby je vedle turniketu navržena brána 

šířky 800 mm. Tato brána bude sloužit pro pohyb především osobám těžce pohybově 

postiženým. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

 

 Na řešení sportovně-rekreačního střediska Tále nejsou kladeny vážnější 

požadavky ze strany dotčených orgánů. Veškeré případné požadavky těchto orgánů budou 

vzaty v úvahu, respektovány a především musí být splněny. 

- Území spadá do ochranného pásma Národního Parku Nízké Tatry – NAPANT, 

proto je nutné respektovat nařízení a regulativy, které jsou kladeny pro stavební činnost 

v ochranném pásmu NAPANT-u. 

- Dotčeným orgány jsou dále správci sítí technického vybavení. Bude nutné vyhovět 

všem požadavkům správců sítí. Především dodržení stanovených ochranných 

bezpečnostních pásem a minimálních odstupových vzdáleností při křížení sítí technické 

infrastruktury. 

- Dalším dotčeným orgánem je obecní úřad v Horné Lehotě – odbor dopravy a 

životního prostředí a Krajská hygienická stanice v Banské Bystrici.  

 
g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků.) 
 
- Celková plocha vymezená pro realizaci záměru sportovně-rekreačního areálu 

je 65 475 m2  

- Celková zastavěná plocha areálu bez uvažování plochy biotopu je 8 263 m2  

Zastavěná plocha pěších komunikací – SO08 2 907,4 m2 

Zastavěná plocha komunikací pro vozidla – SO09 957 m2 

Polyfunkční objekt - SO01 730 m2  

Parkovací objekt SO02 (SO02 – 1, SO02 – 2) 2 990 m2  

Technologický objekt – SO05 15 m2 

Objekt pokladny – SO06 19 m2 
  

- Celkový obestavěný prostor bez uvažování biotopu je  12 254 m3 

Obestavěný prostor polyfunkčního objektu - SO01 2 774,5 m3 

Objekt pro parkování – SO02 9 342 m3 

Technologický objekt – SO05 76,3 m3 

Objekt pokladny – SO06 61,8 m3 
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- Nově vzniklá plocha vodní hladiny biotopu je cca 9 000 m2, vodní plocha 

velkého plaveckého bazénu činí 700 m2, půdorysná plocha malého dětského bazénu je 

cca 150 m2 

- Objem biotopu činí cca 19 870 m3 

- Objem velkého plaveckého bazénu činí 1 050 m3 

- Objem malého dětského bazénu je 51 m3  

 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 

Dešťová voda ze střech objektů je odvedena nově navrženou dešťovou kanalizací do 

potoku Bystrianka. Tato nově navržená kanalizace je navržena v samospádu.  

Objekt pro parkování bude vybaven odlučovačem ropných látek. Hlavním důvodem je 

umístění parkovacích stání v objektu SO02 – 1. 

Provozem koupaliště bude vznikat znečištěná voda, především z brodů a sprch. Dále 

z hygienického zařízení umístěného v polyfunkčním objektu. Provozem restauračního 

zařízení budou vznikat odpady, hlavně v podobě obalů z provozované restaurace a baru.  

   

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 

Celá realizace projektu Rekreačního střediska v Nízkých Tatrách – Tále, bude probíhat 

v následujících etapách výstavby: 

- A. Příprava a zařízení staveniště 

-                  B.  Demolice betonové vany koupaliště a stávajících objektů 

- C.  Výstavba staveništní komunikace – použití panelů z koupaliště 

- D.  Výkopové práce a přesun hmot (hlavně v místě zakládání objektu  

   SO01 a SO04, po té přesuny hmot při budování biotopu – SO03,  

   jihozápadní hráz, vytvoření ostrovu) 

- E. Vybudování sítí technické infrastruktury 

- F.  Hrubá stavba polyfunkčního objektu 

- G.  Hrubá stavba parkovacího objektu 
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- H.  Výstavba koupaliště – SO04 a doprovodných objektů SO05, SO06 a 

   SO07 

- I. Dokončovací práce na objektech SO01, biotopu SO03 a ostatních  

  objektů  

- J.         Výstavba objektu SO02 a SO12 

- K. Terénní úpravy 

- L. Výstavba zpevněných ploch – komunikace pro pěší  SO08 a  

  komunikace pro motorová vozidla SO09 

- M. Osazení fitness stezky a naučné stezky 

- N. Vysazení zeleně 

- O.         Konečné terénní úpravy 

   

6.1.5   Členění stavby na objekty 

 

 Vzhledem k velikosti řešeného území a množství řešených objektů bylo nutné 

rozdělit stavbu na jednotlivé stavební objekty : 

- SO01 - Polyfunkční objekt - nachází se v jižní části řešeného areálu. Objekt je osazen do 

tělesa hráze biotopu. První nadzemní podlaží obsahuje následující provozy - bistro se 

zázemím a  možností pro posezení. Dále se zde nachází hygienické prostory související s 

provozem biotopu a koupaliště. Informační centrum s obchodem se suvenýry, prostor pro 

zdravotníka a prostory pro skladování a půjčování mobiliáře a sportovních pomůcek.  

Ve 2.NP je umístěn bar s možností posezení, výhledem na biotop a nedalekou dominantu 

Hotel Partizán. Zastavěná plocha je 730 m2, obestavěný prostor činí 2 774,5 m3. 

- SO02 - Parkovací objekt, ten je pro svou velikost a členění rozdělen na dva menší 

objekty, tyto stavební části jsou mezi sebou propojeny podzemní rampou. 

 - 1 - Nově vybudovaná část dvoupodlažního objektu v místech stávajícího 

parkoviště, zastavěná plocha 1 180 m2. Počet parkovacích stání v 1.NP je 30, z toho je 6 

stání řešeno jako bezbariérové parkovací stání. Počet parkovacích míst v 2.NP je 38. 

 - 2 - Tato část parkovacího objektu je umístěna a zakomponována do míst, kde jsou 

již vybudované základy a obvodové stěny konstrukce. Zastavěná plocha činí 1 810 m2. 
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Počet parkovacích stání je 42, ty jsou umístěny pouze v 1.NP společně s prostorem, který 

je určen ke skladování. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn tenisový kurt a 

multifunkční hřiště. 

- SO03 - Biotop - přírodní jezero. Vodní plocha nově vzniklého zařízení zabírá necelých 9 

000 m2, objem vody obsažený v biotopu je odhadován v rozmezí 19 500 až 19 750 m3. S 

výstavbou tohoto objektu souvisí vybudování sypané hráze v jihozápadní části. je zde 

množství dalších terénních úprav. 

- SO04 - Koupaliště - návrh počítá s vybudováním dvou nerezových van, brody se sprchy 

vymezující vstup do čisté zóny a okolní zpevněné plochy. Pro lepší orientaci je koupaliště 

rozděleno na dva menší objekty: 

 - 1- Plavecký bazén oválného půdorysu o rozměrech 20 x 40 m. Maximální hloubka 

je 1,2 až 1,7 m. Zastavěná plocha činí 700 m2. Množství vody je 1 050 m3. 

 - 2 - Malý dětský bazén nepravidelného půdorysného tvaru se zastavěnou plochou 

cca 150 m2 o objemu 51 m3. Maximální hloubka tohoto zařízení je 0 až 70 cm. 

- SO05 - Technologický objekt. Objekt má za cíl sloužit potřebám koupaliště. 

Budou zde umístěny všechny potřebné technologie a zařízení sloužící k zabezpečení 

provozu koupaliště. Zastavěná půdorysná plocha činí 15 m2, obestavěný prostor je 76,25 

m3. Tento objekt je částečně podsklepen. 

- SO06 - Pokladna. Tento objekt slouží k vybírání vstupného při vstupu do areálu. Jeho 

půdorysná plocha činí 19 m2, obestavěný prostor je necelých 62 m3. Objekt je 

jednopodlažní nepodsklepený. Na tento objekt navazuje oplocení se vstupním turniketem a 

bezbariérovým vstupem do rekreační oblasti. 

- SO07 - Vedlejší vstup do areálu. Tento vstup tvoří turniket spolu se čtečkou čipů a 

menším přístřeškem sloužící jako ochrana před klimatickými vlivy. Umístění vedlejšího 

vstupu je z důvodu návaznosti areálu na Hotel Partizán a možností co nejbližšího vstupu 

pro hosty tohoto hotelu. 

- SO08 - Komunikace pro pěší. Celková souhrnná vzdálenost nově vybudovaných 

komunikací pro pěší činí 1 156 m. Zastavěná plocha je 2 907 m2. Materiálem těchto 

komunikací je beton s příměsí zeleného barviva. 
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- SO09 - Komunikace pro motorová vozidla. V návrhu je nutné vytvoření komunikací pro 

motorová vozidla. Hlavním důvodem je nutnost zásobování stávajícího objektu Tálské 

Bašty a nově vzniklého Polyfunkčního objetu. 

 - 1 -  Betonová komunikace napojující objekt pro parkování SO02 a sloužící k 

obsluze a zásobování stávajícího objektu Tálské Bašty. Délka komunikace činí cca 115 m, 

zastavěná plocha je 660 m2. 

 - 2 - Asfaltová komunikace v jižní části řešeného areálu. Hlavním účelem je 

obsloužení polyfunkčního objektu - SO01. Délka nově vzniklé komunikace je 49 m, 

zastavěná plocha činí 297 m2. 

- SO10 - Opěrné konstrukce. Tyto konstrukce vzniknou hlavně z důvodu svažitého terénu 

v místě výstavby doprovodných objektů sportovně-rekreačního areálu. 

- SO11 - Závory. V místě napojení na stávající komunikaci dojde k umístění závor. Ty jsou 

řešeny tak, aby bylo možné obsloužení stávajícího objektu.  

- SO12 - Výtah. Tento objekt je situován v těsní blízkosti parkovacího objektu SO02 - 1. 

Hlavním účelem výtahu je propojení prvního a druhého nadzemního podlaží v objektu 

SO02. 

- SO13 - Oplocení. Návrh počítá s vybudováním oplocení kolem řešeného území. Hlavním 

důvodem je zabránění vstupu neplatících rekreantů. V místě komunikace  SO09 -2 je 

umístěna brána o šířce 6 m umožňující vjezd zásobování a obsluhy do areálu. Celková 

navrhovaná délka oplocení je 923 m. 

- SO14 - Kanalizace  

- 1 - Dešťová kanalizace. Nově vzniklá kanalizace o celkové souhrnná délka činí 596,5 m. 

Zaústění je do nedalekého potoku Bystrianka. 

- 2 - Splašková kanalizace. Celková délka nově vzniklých přípojek a řadů činí 76 m. 

 

- SO15 - Vodovod. Délka nově vzniklých vodovodních přípojek činí 140 m. 

- SO16 - rozvody vedení NN 
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- SO17 - Přeložky sítí technického vybavení 

 - 1 - přeložka vedení NN 

 - 2 - Přeložka vedení VN 

 - 3 - Přeložka kanalizačního řadu 

 - 4 - Přeložky sdělovacích kabelů 

 

6.2   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 6.2.1   Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je vymezen ze západu golfovým hřištěm Gray Bear, jižní hranici tvoří 

stávající oplocený prostor minigolfu, který navazuje na řešenou lokalitu. Pomyslnou 

hranici na východní straně tvoří účelová komunikace. Ze severu je území vymezeno 

stávající místní komunikací a objektem restauračního zařízení. Celková rozloha 

vymezeného území činí 65 475 m2. Povrh řešeného území je svahován směrem od severu k 

jihu. Pro obsluhu areálu bude sloužit místní a účelová komunikace, které se napojují ve 

společném místě na hlavní silnici č.584 směr Bystrá - Srdiečko. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na základě zdokumentování výkopových zemních prací v místě výstavby apartmánového 

domu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Toto zkoumané území sousedí 

v těsné blízkosti s řešeným areálem, proto lze očekávat, že v místě realizace sportovně 

rekreačního areálu budou obdobné geotechnice vlastnosti zemin a hornin jako v místě 

výstavby apartmánového domu Tále. Základovou půdu apartmánového domu tvoří 

především jemnozrnné zeminy. Především zeminy zařazené do třídy: 

- 1.1. jemnozrnné zeminy, skupina F, třída F-4, symbol CS (jíl písčitý) 

- 1.2. jemnozrnné zeminy, skupina F, třída F-6, symbol CI (jíl se střední pl.) 
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Tento inženýrsko-geologický průzkum provedla firma GEO FERRYS, na základě budoucí 

výstavby apartmánového objektu.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Celá rekreační oblast Tále se nachází v ochranné pásmu Národního parku Nízké Tatry- 

NAPANT. V řešeném území je lokalizováno množství vedení technické infrastruktury. 

jedná se především o kanalizační řad, vodovodní řad, vedení NN a VN. Ochranná pásma 

těchto vedení zasahují do řešeného území. Část území v místech výstavby parkovacího 

objektu leží v ochranném pásmu lesa. 

 

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

Řešené území sportovně-rekreačního areálu se nenachází v místech hlubinné ani žádné jiné 

těžby nerostných surovin. Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

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

poměry v území 

 

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Výstavba 

sportovně rekreačního areálu přinese spíše pozitivní vlivy na lokalitu Tále. Především 

rozvoj turistického ruchu v letních měsících a s tím související příliv turistů. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Demolice 

V rámci realizace projektu je počítáno s demolicí následujících zařízení: 

  -  vlastní konstrukce koupaliště - ŽB panel, tl. 250 mm 

  -  stávají stavba na místě navrhovaného technologického objektu - SO05 

  -  stávající objekt bufetu, jihovýchodním směrem od nádrže 

  -  rozebrání původních pěších komunikací - volně ložená dlažba  50x50 cm 

  -  odstranění stávajícího parkoviště v místě objektu - SO02 
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Kácení dřevin 

Návrh počítá s kácením dřevin v několika místech, jedná se o část lesu zasahujícího do 

budoucí příjezdové komunikace - SO09 - 1. Dále je to lokalita jihozápadně pod stávajícím 

koupalištěm, zde se jedná především o náletové dřeviny v podobě bříz a keřů. Podrobnější 

stanovení kácení stromů a demolic je popsán v příloze výkresové dokumentace viz. výkres 

č. 03 - Koordinační situační výkres. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Vzniká požadavek na zábor pozemku určeného k plnění funkce lesa. Jedná se o místo, kde 

se napojuje nově vytvořená příjezdová komunikace SO09 - 1 na stávající místní 

komunikaci. Celkem je nutné odstranit 307 m2 lesního porostu. Problém bude řešit investor 

buď odkoupením části parcely č. 1798/1 nebo výměnou části parcely za pozemek se 

stejnou funkcí, který je ve vlastnictví investora. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

 

Dopravní infrastruktura 

Napojení areálu na komunikace bude na dvou místech. První bod napojení nové příjezdové 

komunikace(SO09 - 1) do areálu je severně, jedná se o napojení na místní komunikaci Tále 

- Krpáčovo. V tomto místě bude hlavní vjezd do areálu. Další bod napojení je západně od 

nově zamýšleného objektu polyfunkčního domu - SO01. Jedná se o napojení na účelovou 

komunikaci nově vzniklou příjezdovou komunikací - SO09 - 2 

 

Technická infrastruktura 

Napojení na technickou infrastrukturu je v několika bodech. 

Hlavním napojovacím bodem je Technický objekt umístěný  pod stávající travnatou 

plochou. Toto místo se nachází severně od umístění nových koupacích bazénů a 

jihozápadním směrem od stávajícího restauračního objektu Tálská Bašta. V tomto bodě je 

napojení nízkého napětí z rozvodné skříně. Dále je zde napojení vodovodní přípojky pro 

objekt SO05. Tento objekt je napojen na kanalizační řad procházející v místech vístavby 

objektu a dětským bazénem.  
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Napojení nově vzniklé dešťové kanalizace na stávající řad je v místě jižně od stávajícího 

bufetu.  Druhá větev dešťové kanalizace bude ústit přímo do potoku Bystrianka. 

Dalším místem napojení je napojení objektu SO01 na vodovodní řad v místě jihovýchodně 

pod Biotopem. 

Napojení parkovacího objektu - SO02 - 2 na vodovodní řad je v místě stávající vodovodní 

šachty. Toto místo leží jihozápadně pod objektem SO02  - 2. Napojení objektu SO02 - 1 je 

v místě severně od objektu pokladny - SO06. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

Jednou související investicí je i odkup nebo výměna části pozemku p. č. 1798/1, který je 

určen k plnění funkce lesa. Jedná se o plochu 307 m2, investor bude řešit tento problém 

odkoupením nebo výměny části pozemku za relevantní pozemek ve vlastnictví investora.   

 

6.2.2   Celkový popis stavby 

 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem vybudování sportovně-rekreačního střediska dojde k vytvoření biotopu spolu s 

propojením a návazností na ostatní objekty. Hlavní účel vybudování tohoto areálu je 

možnost rekreace a odpočinku v horském prostředí dané lokality. Možnosti využití jsou 

následující parkování, koupání, odpočinek, stravování, využití naučné a fitness stezky. 

Uvažovaná kapacita sportovně-rekreačního areálu je 550 osob. Z tohoto počtu 600 osob je 

250 osob uvažovaných jako ubytovaní hosté z hotelu Partizán, ostatních 350 osob je 

uvažováno jako ostatní rekreanti. 

 

Tab. č. 2 Základní údaje o kapacitě stavby 

NÁZEV OBJEKT ZASTAVĚNÁ 

PLOCHA [m2] 

UŽITNÁ 

PLOCHA [m2] 

OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR [m3] 

Polyfunkční SO01 730 708,75 3071,12 
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Objekt 

Parkovací 

objekt 

SO02 -1 1 180 2 009,4 3 550 

SO02 -2 1 810 3 364 5 792 

Biotop SO03 11 870 9 000 19 750 

Koupaliště SO04 -1 700 700 1 050 

SO04 -2 150  150 150 

Technologický 

objekt 

SO05 15 17,2 76,25 

Objekt 

pokladny 

SO06 19 9,2 42,44 

 

Polyfunkční Objekt 

Pro potřeby sportovně-rekreačního areálu je navržen polyfunkční objekt - SO01. Tento 

objekt plní několik hlavních funkcí pro zajištění provozu. Nacházejí se zde převlékací 

kabiny, šatny se skříňkami a hygienické prostory pro plnění potřeb návštěvníků. Dále se 

zde nachází samoobslužné bistro se zázemím a možností posezení, obchod se suvenýry a 

informačním kioskem a v neposlední řadě také místnost pro zdravotníka a půjčovna 

mobiliáře a sportovního vybavení. 

 

Parkovací objekt 

Pro potřeby parkování v blízkosti nově vzniklého areálu je v jeho severní části navržen 

parkovací objekt SO02. Tento objekt je dále členěn na dvě části a obsahuje celkem 110 

parkovacích stání, z tohoto počtu je 6 stání vyhrazeno pro osoby těžce pohybově postižené. 

Část SO02 - 1 obsahuje 1.NP se 30 parkovacími stáními a 2.NP s dalšími 38 parkovacími 

stáními. Objekt SO02 - 2 obsahuje v 1.NP celkem 42 parkovacích stání a prostor pro 

skladování. Ve 2.NP je umístěn tenisový kurt a multifunkční hřiště. 
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Biotop 

Navržený biotop - přírodní jezero, s možností koupání vytváří nový funkční prvek v 

krajině. Vodní plocha jezera má plochu 9 000 m2, v nejdelší straně má biotop délku cca 

147 m. Maximální hloubka nově vytvořeného biotopu je 4,5 m. V částech, které jsou 

určeny pro výsadbu rostlin je hloubka od 0 do 1,5 m. Tyto speciální vodní rostliny díky 

svým schopnostem filtrace tvoří v biotopu biologickou rovnováhu. Podrobnější rozmístění 

rostlin viz. výkres č. 17 a 18 Osazovací plán 1 a 2. [18] 

 

Koupaliště 

V návrhu je dále uvažováno s vybudováním provozně odděleného koupaliště SO04. Toto 

koupaliště tvoří velký plavecký bazén - SO04 - 1 a menší dětský bazén - SO04 - 2. Vstup 

ke koupališti je zajištěn přes brody se sprchou, to zajišťuje funkční oddělení provozu. 

Hloubka velkého plaveckého bazénu je 1,2 až 1,7 m. Vstup do tohoto objektu je řešen 

pomocí dvou schodišť a dvou žebříků. Dále je zde navržen bezbariérový vstup do 

plaveckého bazénu. Tento vstup je zapuštěn do hloubky 460 mm od horní hrany ochozu. 

Menší dětský bazén má nepravidelný půdorysný tvar, jeho hloubka je v rozmezí 0 až 70 

cm. Uprostřed jsou umístěny kameny, které opticky rozdělují tento bazén na dvě menší 

části s vodní hladinou 0 až 30 cm a 30 až 70 cm.[10] 

 

Bezbariérový vstup do plaveckého bazénu - spodní plocha ve výšce - 460 mm od horní 

hrany ochozu, manipulační plocha pro vozík velikosti 1500 x 1500 mm  
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Obr. č 12  Bezbariérový vstup do plaveckého bazénu , zdroj: vlastní tvorba 

 

Technologický objekt 

Tento objekt - SO05 je navržen pro potřeby provozu koupaliště. v 1.PP obsahuje 

technologii pro čištění a ohřev vody v koupališti. V 1.NP je obsažen prostor pro plavčíka, 

dále pak hygienické zařízení a vstup do 1.PP. 

 

Objekt pokladny 

Pokladna - SO06. Hlavní funkcí tohoto objektu je výběr vstupného. Tato stavba obsahuje 

pouze jedno nadzemní podlaží. Je zde umístěna pokladna, místo pro vedoucího 

rekreačního zařízení a hygienické prostory. 

 

Naučná a Fitness stezka 

V rámci zvýšení atraktivity dojde k vytvoření Fitness stezky. Ta bude umožňovat aktivní 

oddych v rámci řešeného areálu. Celkem zde bude umístěno 8 strojů. Bližší popis těchto 
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strojů viz. příloha č. 3 Fitness stezka. Bližší rozmístění těchto strojů je vyznačeno viz. 

výkres č. 18 Osazovací plán - 2 

Z důvodu zvýšení povědomí o typických zvířatech vyskytujících se v okolní krajině 

vznikne Naučná stezka - zvířecí stopy. Bližší popis této stezky je viz. příloha č. 4 Naučná 

stezka "Zvířecí stopy" . Informace o poloze a rozmístění této naučné stezky je viz. výkres 

č. 18 Osazovací plán - 2. 

 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Pro účely této DP je zpracovaný návrh studie revitalizace rekreačního střediska Hotelu 

Partizán. Jedná se o návrh, který je vybrán ze tří variant. Tento návrh počítá s rozšířením a 

rekonstrukcí původního koupaliště na biotop spolu s roršířením a dobudováním jeho 

zázemí. Hlavním prvkem je vodní plocha Biotopu. Ta se nachází v pomyslném středě 

řešeného areálu. Vodní plocha je velké 9 000 m2 a v místě výpusti jezera dosahuje 

maximální hloubka až 4,5 m. Další vodní plochy tvoří velký plavecký bazén a menší 

dětský. Nově navržený objekt polyfunkčního domu je zasazen do jižní hráze biotopu. V 

tomto objektu je obsaženo hygienické zázemí pro koupaliště spolu se samoobslužným 

bistrem, místností pro zdravotníka, informační centrum s obchodem se suvenýry. Dále se 

zde nachází půjčovna mobiliáře a sportovního vybavení. Ze severní strany je areál 

vymezen budovou parkovacího objektu, který má na střeše jedné ze svých částí tenisový 

kurt a multifunkční hřiště pro zvýšení atraktivity areálu. Příjezdové komunikace jsou 

navrženy přímo k řešeným objektům. Jeden z těchto objektů slouží jako objekt pro 

parkování se 110 parkovacími místy. K polyfunkčnímu objektu mají přístup jen 

automobily dopravní obsluhy určené k zásobování. Podrobnější rozměry komunikací jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci - viz. Výkres č. 05 Dopravní řešení. Do celkového 

záměru patří začlenění nových objektů do malebného horského prostředí  Nízkých Tater. V 

SRT Tále ( Středisko rekreace a turismu - Tále) jsou stanoveny následné regulativy:  

- používání šikmých sedlových střech na objektech o maximální podlažnosti 2.NP. 

Vyplývá to z regulativů uvedených v ÚPD. Důležité je vyloučení složitých tvarů v 

půdorysech a pohledech. [1,2] 
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c) Dispoziční a provozní řešení, technologie výstavby 

 

Budova parkovacího domu SO02 je dispozičně propojena, obsahuje společný vjezd pro 

motorové vozidla. Dále je zde jeden hlavní vchod v 1.NP. Tento vchod je umístěn v 

blízkosti výtahu do 2.NP. V objektu SO02 - 2 je umístěn únikový východ pro případ 

požáru. 

Polyfunkční objekt je rozdělen na čtyři funkčně propojené celky. První z nich tvoří 

samoobslužné bistro se zázemím pro zaměstnance. Další úsek tvoří hygienické prostory 

navržené pro potřeby celého sportovně rekreačního areálu jsou provozně rozděleny na část 

pro muže a část pro ženy.Informační centrum s obchodem a se zázemím vytváří další 

funkční celek. Poslední funkční celek tvoří půjčovna sportovního vybavení, místnost pro 

zdravotníka a přidružené skladovací prostory. Ve druhém nadzemním podlaží objektu 

SO01 se nachází bar. Tento objekt je orientován jižním směrem. 

Koupaliště je od ostatního provozu odděleno brody se sprchami a vytváří tak funkčně 

oddělený čistý provoz. 

 

d) Bezbariérové užívání stavby 

 

Celý areál je navržen jako bezbariérový. Parkovací objekt obsahuje 6 bezbariérových 

parkovacích stání. Výškové úrovně jsou max. 20 mm. Celý areál je ve skloně, proto bylo 

nutné navrhnout všechny komunikace pro pěší tak, aby byl jejich maximální sklon 1:12. 

Hygienické prostory v polyfunkčním objektu jsou rovněž navrženy s ohledem na užívání 

staveb osobami těžce pohybově postižených. Hygienické prostory obsahují bezbariérové 

převlékací kabiny samostatné pro muže a ženy. Dále jsou zde umístěny bezbariérová WC 

zvlášť pro muže a ženy. Bezbariérové WC pro ženy je navíc vybaveno přebalovacím 

pultem. [4] 

 

e) Základní technický popis staveb 

 

Hlavní nosnou konstrukcí objektů SO01 a SO02 bude tvořit ŽB monolitická konstrukce. 

Budovy jsou dvou podlažní. Jeden z objektů má částečně podzemní podlaží. Budova 

polyfunkčního objektu ohraničuje biotop na své jižní straně, tento objekt je částečně 

zapuštěn do svahu. 
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Ostatní objekty SO05 a SO06 jsou jednopodlažní dřevostavby se sedlovou střechou. 

Objekt SO05 je částečně podsklepen. 

Objekty koupaliště SO04 -1 a SO04 -2 jsou tvořeny nerezovými bazény. 

Vlastní těleso hráze biotopu, objekt SO03 je tvořeno hutněnou zeminou. Vlastní těleso 

hráze tvoří nepropustné jílové zeminy. hutněné po tenkých vrstvách. Na dně biotopu je 

položena hydroizolační fólie, tloušťky 1,5 mm, černé barvy. Tuto f'olii chrání před 

poškozením vrstva geotextýlie umístěná pod vlastní vrstvou hydroizolace. 

 

h) Požárně bezpečnostní řešení 

 

Ve všech nově navržených objektech budou nainstalované elektrické požární signalizace. 

Ty mají ochránit budovu před požárem tím, že včas signalizují vznik a místo požáru. 

Požární bezpečnost stavby parkovacího objektu a polyfunkčního objektu bude zajištěná 

vnitřními práškovými hasícími přístroji a hydranty s dosahem do 30 m. Příjezdová 

komunikace k těmto objektům je navržena tak, že umožňuje příjezd hasičských 

záchranných jednotek. 

  

i) Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod. 

Protipovodňová opatření 

Řešená lokalita leží mimo záplavovou oblast. Díky vytvoření jezera hrozí nebezpečí 
přetečení hráze. Tomu je zabráněno výstavbou přepadu v místě kde začíná objekt SO01. 

Seizmicita 

Oblast Tále leží v tzv. hronském zlomu. V oblasti křížení mezi hronským a revůckým 
rozhraní může seizmicita dosáhnout vzácně až 5°. 
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6.2.3   Připojení na technickou infrastrukturu, přeložky, 

 

Napojení nových objektů na sítě technického zařízení viz. 6.2.1 bod f) územně technické 

podmínky 

Návrh počítá s vybudováním nové dešťové kanalizace. tato kanalizace omá za úkol 

odvodnění nově navržených objektů. Sběrač je dále odváděn do potoku Bystrianka. Pro 

případ silných vytrvalých dešťů je na objektu biotopu navržen bezpečnostní přepad. 

  

Díky výstavbě parkovacího objektu SO02 je nutné provést přeložky kanalizačního sběrače 

DN 300 v délce 23 m. Dále je nutné provedení přeložky elektrického vedení VN, a 

telekomunikačního vedení. 

 

6.2.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

 

Příjezd do areálu je zajištěn z místní komunikace Tále - Krpáčovo přes nově vybudovanou 

komunikaci, která je ve sklonu 1:10 (10%). Automobilová doprava areálu je vymezena v 

severní části řešeného území. Zde se napojení objektu SO02 - 1. Pro zásobování objektu 

restauračního zařízení Tálská Bašta je vybudována nová komunikace. Na konci 

komunikace je umístěno obratiště. Při návrhu dopravního řešení byl použit program 

AutoTURN. 

Zásobování polyfunkčního objektu je zajištěno  z účelové komunikace. Nově vzniklá cesta 

má šířku4,5 m, na konci je umístěno obratiště. Návrh počítá s využitím pouze jednoho 

automobilu v daný okamžik. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 

Napojení areálu na komunikace bude na dvou místech. První bod napojení nové příjezdové 

komunikace(SO09 - 1) do areálu je severně, jedná se o napojení na místní komunikaci Tále 

- Krpáčovo. V tomto místě bude hlavní vjezd do areálu. Další bod napojení je západně od 

nově zamýšleného objektu polyfunkčního domu - SO01. Jedná se o napojení na účelovou 

komunikaci nově vzniklou příjezdovou komunikací - SO09 - 2 
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c) doprava v klidu. 

Parkovací objekt, ten je pro svou velikost a členění rozdělen na dva menší objekty, tyto 

stavební části jsou mezi sebou propojeny podzemní rampou. Návrh parkovacích míst 

určuje norma ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy. 

 Nově vybudovaná část dvoupodlažního objektu v místech stávajícího parkoviště, 

zastavěná plocha 1 180 m2. Počet parkovacích stání v 1.NP je 30, z toho je 6 stání řešeno 

jako bezbariérové parkovací stání. Počet parkovacích míst v 2.NP je 38. 

Tato část parkovacího objektu je umístěna a zakomponována do míst, kde jsou již 

vybudované základy a obvodové stěny konstrukce. Zastavěná plocha činí 1 810 m2. Počet 

parkovacích stání je 42, ty jsou umístěny pouze v 1.NP společně s prostorem, který je 

určen ke skladování. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn tenisový kurt a 

multifunkční hřiště. 

 

6.2.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Rostliny vodního biotopu: 01. Kosatec žlutý 

    02. Máta vodní  

    03. Kyprej vrbice 

    04. Modráska srdčitá 

    05. Parožnatka obecná 

    06. Rdest prorostlý 

    07. Vodní mor kanadský 

    08. Douška hustolistá 

    09. Růžkatec ponořený 

    10. Stulík žlutý 

    11. Zevar vzpřímený 

    12. Šípatka střelolistá 

    13. Pomňenka bahenní 

    14. Rdest vzplývavý 



 

53 
 

    15. Ovsík vyvýšený 

    16. Ostřice bílá 

 

Rostliny naučné stezky: 17. Bika bělavá 

    18. Starček fuchsův 

    19. Kopretina bílá 

    20. Řebříček obecný 

    21. Kopřiva dvoudomá 

    22. Jetel luční 

    23. Pampeliška lekářska 

    24. Máta peprná 

    25. Šalvěj lékařska  

    26. Zlatobýl obecný 

 

Keře naučné stezky:  27. Bez červený 

    28. Bez černý 

    29. Borovice kleč 

 

Stromy naučné stezky: 30. Buk lesní 

    31. Jedle bílá 

    32. Smrk obecný 

    33. Javor horský 

    34. Jasan štíhlý 

    35. Borovice lesní 

    36. Smrk ztepilý 
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Podrobnější rozmístění rostlin je popsáno viz. Příloha č. 5 Naučná stezka "Rostliny", dále 

ve Výkresech 17 a 18 Osazovací plán 1 a 2 

V návrhu je počítáno s velkými terénními úpravami a to hlavně z důvodu rozšíření 

stávajícího objektu koupaliště na přírodní biotop. Největší přesuny zemní hmoty budou 

převážně v místě jihozápadně od původního koupaliště. Vzhledem k tomu, že je celá oblast 

svahována ze severu na jih respektují nově navržené objekty tyto podmínky.  
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7.   EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

7.1   PROPOČET NÁKLADŮ NA STAVBU 

Výpočet investičních nákladů je stanoven dle Cenových ukazatelů pro rok 2013 (české 

stavební standardy) a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury (UUR) [16] 

Tab. č. 3 Propočet nákladů na stavbu 

P.Č. NÁZEV MJ  POČET MJ Kč/MJ Cena celkem (bez 
DPH) 

HLAVNÍ NÁKLADY* 

I Demolice 

Stávající bufet 

Dřevostavba 

Koupaliště 

Bet. chodník 

Stávající parkoviště 

 

m3 

m3 

m3 

m 

m2 

 

124 

41,5 

3 600 

447 

573 

 

150 

100 

500 

60 

250 

 

18 600 

4 150 

1 800 000 

26 820 

143 250 

 

II SO01 - Polyfunkční obj. m3 2 459,5 7 685 18 901 250 

SO02 - Parkovací objekt m3 9 342 4 150 38 769 000 

SO03 - Biotop m2 9 000 1 800 16 200 000 

SO04 - Koupaliště m2 850 19 500 16 575 000 

SO05 - Technologický obj. m3 76 6 000 456 000 

SO06 - Objekt pokladny m3 40,5 7 200 291 600 

SO07 - Vedlejší vstup ks  40 000 40 000 

SO08 - komunikace pro pěší m2 2 609 1 390 3 626 510 

SO09 - Komunikace pro 
motorová vozidla 

m2 957 1 700 1 626 900 

SO10 - Opěrné kce m3 93,6 28 000 2 620 800 

SO11 - Závory ks  120 000 120 000 

SO12 - Výtah ks  300 000 300 000 

SO13 - Oplocení m 923 550 512 600 

SO14 - Kanalizace m 4 750 596,6 2 833 850 

Terénní úpravy m3 7 760 66 515 000 

Turniket 2x ks  250 000 500 000 

Brána ks  18 000 18 000 

 Sportoviště 2x   700 000 1 400 000 

Molo m 15 5 500 82 500 
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Lávka m 15 7 000 105 000 

Chodník dřevěný m 59 3 000 177 000 

Altán ks  45 000 45 000 

Plovoucí sauna ks  130 000 130 000 

Plocha stezek m 468 180 84 240 

Lavičky ks 11 8 500 93 500 

Koše ks 27 2 400 64 800 

Nová zeleň    1 450 000 

trávník m2 7 760 75 582 000 

Výkup pozemku m2 307 850 260 950 

CENA CELKEM 110 060 140 

II PROJEKTOVÉ PRÁCE  3 % Z ČÁSTI I 3 301 800 

III NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ 
STAVBY 

 2% Z ČÁSTI I 2 201 200 

IV REZERVA  6,5 % Z ČÁSTI I 7 153 900 

CELKOVÝ ODHAD CENY Z DÍLO (BEZ DPH) 122 715 000 

 

Celkové odhadované náklady za realizaci projektu Rekreačního střediska - II, Nízké Tatry 

- Tále činí 122 715 000 Kč bez DPH. Návratnost takto vysoké investice je spíše nereálná. 

Řešením by bylo spolufinancováním tohoto projektu z některého z dotačních programů. 
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8.   DOSAŽENÉ VÝSLEDKY, ZHODNOCENÍ 

 

Navrhovaná revitalizace řešené oblasti na rekreační středisko by pomohlo celému území , 

hlavně pozdvihnutím turistiky a s tím souvisejícími službami. Realizací tohoto projektu by 

dalo možnost zaměstnání pro 12 až 15 osob v období letních měsíců. Vzhledem k 

rozsáhlosti záměru by bylo samostatné financování soukromníkem nerentabilní. Bylo by 

nutné hledat různé možnosti dotací pro rozvoj regionu. Pravděpodobně by se jednalo o 

program EFRR ( Evropský fond regionálního rozvoje). 

Řešení vybraného území by bylo velice náročné ze všech ohledů. Hlavním problémem je 

situování celého území do svahu a z toho plynoucí terénní úpravy. 

Nabízí se o otázka, zda bylo vybrané rozhodnutí správné. Podle mého názoru určitě ano, 

protože řešení tohoto projektu přinese spoustu nových možností nejen pro samotný 

rekreační areál, ale pro celou rekreační oblast Tále. Vytvořené přírodní koupací jezero 

bude i nadále významným krajinotvorným prvkem nejen tohoto areálu, ale celé rekreační 

oblasti. 
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Příloha č. 1 

Výřez katastrální mapy 

 



 

 
 

 

         Příloha č. 1 

 

Výřez katastrální mapy řešeného území, zdroj podkladu: Katastrální úřad v Banské  Bystrici 
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Inženýrsko-geologický průzkum část 3. Podrobná část 
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Fitness stezka 



 

 
 

Fitness stezka 

Stroj 1 – RUČNÍ PROLÉZAČKA 

Zavěšené ručkování s pokrčenými nohami. 

Opakováni: Začátečník  1 - 2x 

  Pokročilý  2 – 4x 

 

 

Stroj 2 - KLADINA 

Klikování s oporou o zem. 

Opakováni:  Začátečník  6 – 10x 

  Pokročilý  10 – 15x 

 

 

 

 

 



 

 
 

Stroj 3 – POHYBLIVÁ KLADINA 

Cvik na chůzi po kladině (postoj vzpřímený, ruky v bok) . 

Cvik na chůzi po kladině (postoj v mírném podřepu s rozpaženými rukami) vpřed a vzad. 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1.   2x 

     Cvik 2.   2 – 3x 

  Pokročilý:  Cvik 1.    4x 

     Cvik 2.    4 – 6x 

 

 

Stroj 4 - ŽEBŘINA 

Cvik na hrazdě (ručkování shora, posilování vlastním tělem). 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1.    1 – 2x 

     Cvik 2.    3x 

  Pokročilý:  Cvik 1.     4x 

     Cvik 2.     6 – 8x 

 

 



 

 
 

Stroj 5 – ŠIKMÁ LAVICE S BRADLAMI 

Cvik na lavici (sed- leh, přednožování). 

Cvik na hrazdě (kliky na bradle, přitahování celého těla s podhmatem a oporou o zem). 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1. a 2.    3x 

     Cvik 3.      3 – 6x 

     Cvik 4.    2 – 3x 

  Pokročilý:  Cvik 1. a 2.            4 - 8x 

     Cvik 3.        6 – 10x 

     Cvik 4.    6 – 10x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Stroj 6 - RUČKOVÁNÍ 

Cvik na žebřině (posilování vlastním tělem – zdvih nohou nahoru a dolů, klikování 
s oporou o zem). 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1.   3 - 5x 

     Cvik 2.   4 – 6x 

  Pokročilý:  Cvik 1.   8 – 12x 

     Cvik 2.   10 – 15x 

 

Stroj 7 – ŽEBŘINA S HRAZDOU 

Cvik na hrazdě (shyby s podhmatem). 

Cvik na žebřině (posilování vlastním tělem – zdvih noh nahoru a dolů). 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1.   2x 

     Cvik 2.   5 – 8x 

  Pokročilý:  Cvik 1.   5 - 10x 

     Cvik 2.   10 – 15x 

 

 



 

 
 

Stroj 8 - HRAZDY 

Cvik na zdvíhání těla a široké kliky. 

Opakování: Začátečník:  Cvik 1.   3 – 5x 

     Cvik 2.   4 – 8x 

  Pokročilý:  Cvik 1.   10 – 15x 

     Cvik 2.   15 – 20x 
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Naučná stezka "Zvířecí stopy" 



 

 
 

Naučná stezka – Zvířecí stopy 

- zdroj vlastní tvorba 

 

A) PRASE DIVOKÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) JELEN LESNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C) LIŠKA OBECNÁ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) MEDVĚD HNĚDÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E) SRNEC LESNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) VLK OBECNÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

G) ZAJÍC POLNÍ 
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Naučná stezka "Rostliny" 



 

 
 

 Naučná stezka  "Rostliny" 

1. Kosatec  žlutý [1] 
 
Latinsky:  Iris Pseudacrus 

Výška:  50 – 150 cm 
Výskyt:  Bažiny, vlhké příkopy, lužní lesy, rákosiny 
  Kyselé půdy pH ,6 – 7,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Máta vodní [1] 

Latinsky: Mentha Aquatica 

Výška:  45 – 130 cm 

Výskyt:  V okolí rěk a vodních kanálů, rybníků a jezer 

  Půdy zásobené minerály a živiny 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Kyprej vrbice [1] 

Latinsky: Lythrum Salicaria 

Výška:  30 cm -2m 

Výskyt:  V okolí rěk, potoků nebo vodních kanálů a nádrží, rašeliniště 

  Půdy kyselé, slunné stanoviště 

 

 
 

4. Modráska srdčitá [1] 

Latinsky: Pontederia Cordata 

Výška:  70 cm 

Výskyt:  V jezírkách na okraji a v mělčinách, v ponorech 40 – 60 cm 

  Slunné stanoviště 

 

 
 

5. Parožnatka obecná [1] 

Latinsky: Chara Vulgaris 

Výška:  5 – 80 cm 

Výskyt:  Stojaté nebo mírně tekoucí vody 

 



 

 
 

6. Rdest prorostlý [1] 

Latinsky: Potamogeton Perfoliatus 

Výška:  Délka lodyhy do 250 cm 

Výskyt:  Rybníky, řeky, mrtvé říční ramena a pískovny 

 
7. Vodní mor kanadský [5] 

Latinsky: Elodea Canadensis 

Výška:  Výška rostliny 10 až 60 cm 

Výskyt: Výskyt ve stojatých a mírně tekoucích vodách 

 
 

8. Douška hustolistá [4] 

Latinsky: Engeria Densa 

Výška:  Výška rostliny 10 až 200 cm 

Výskyt: Chladné i teplé rybníky, jezera, nádrže a bažiny 

 Nemá velké požadavky na světlo 

 
 

 

 



 

 
 

9. Růžkatec ponořený [1] 

Latinsky: Ceratiphyllum Demersum 

Výška:  Výška rostliny 5 až 250 cm 

Výskyt: Stojaté a pomalu tekoucí vody 

 
 

10. Stulík žlutý [1] 

Latinsky: Nuphar Lutea 

Výška:  Výška rostliny 50 až 200 cm 

Výskyt:  Slepá ramena řek, zbytky lužního lesa 

 
11. Zevar vzpřímený [3] 

Latinsky: Sparganium erectum 

Výška:  Výška rostliny 30 až 150 cm 

Výskyt: Břehy stojatých nebo pomalu tekoucích vod od nížin až po horské pásmo 

 
 

 

 

 



 

 
 

12. Šípatka střelolistá [1] 

Latinsky: Sagittaria Sagittfolia 

Výška:  Výška rostliny 30 až 100 cm 

Výskyt: Na okraji stojatých a pomalu tekoucích vod nebo obnažených dnech 

 
13. Pomňenka bahenní [1] 

Latinsky: Miosotis Palustris 

Výška:  Dorůstá výšky 50 až 80 cm 

Výskyt:  Břehy pomalu tekoucích i stojatých vod, vlhké lokality 

 

 
14. Rdest vzplývavý [1] 

Latinsky: Potamogeton Natans 

Výška:  Délka lodyhy je do 180 cm 

Výskyt: Hojný výskyt v rybnících a jiných vodách od nížin až po horské pásmo 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

15. Ovsík vyvýšený [2] 

Latinsky: Arrhenatherum Elatius 

Výška:  Výška rostliny 50 až 100 cm 

Výskyt: Hojný výskyt podél cest, okrajích lesů, luk a pastvin 

 
16. Ostřice bílá [4] 

Latinsky: Carex Alba 

Výška:  Dosahuje výšky nejčastěji od 10 do 30 cm 

Výskyt: Výskyt ve světlých částech lesa a na křovinatých stráních 

 

 
 

 

17. Bika bělavá [2] 

Latinsky: Luzula Luzuloides 

Výška:  Výška rostliny od 30 do 80 cm 

Výskyt: Lesy, paseky, lesní cesty, horské louky 

 Častý výskyt na kamenitých půdách 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

18. Starček fuchsův [1] 

Latinsky: Senecio Ovatus 

Výška:  Výška rostliny 60 až 150 cm 

Výskyt: paseky, lesy a okraje mýtin 

 Preferuje vlhké a výživné půdy 

 
 

19. Kopretina bílá [1] 

Latinsky: Leucantliemum Vulgare 

Výška:  Výška rostliny 20 až 80 cm 

Výskyt: Louky, svahy, pastviny, okraje cest, od nížin až po výšku 2000 m.n.m. 

 
 

20. Řebříček obecný [5] 

Latinsky: Achillea Millefolium 

Výška:  Výška 10 až 80 cm 

Výskyt: Meze, louky, pole, okraje cest od nížin až po horské pásmo 

 
 



 

 
 

21. Kopřiva dvoudomá [4] 

Latinsky: Urtica Dioica 

Výška:  Výška rostliny 50 až 150 cm 

Výskyt: Rumiště, příkopy podél cest, lužní a vlhké lesy 

 
 

22. Jetel luční [5] 

Latinsky: Trifolium  Pratense 

Výška:  Výška od 10 do 100 cm 

Výskyt: Louky a pastviny 

 
 

23. Pampeliška lekářska [5] 

Latinsky: Taraxacum Officinalis 

Výška:  Výška rostliny 5 až 40 cm 

Výskyt: Hojný výskyt na loukách, okrajích cest, trávnících 

 



 

 
 

24. Máta peprná [1] 

Latinsky: Mentha Piperita 

Výška:  Výška do 90 cm 

Výskyt: Vlhké nevápnité půdy nejlépe v polostínu 

 
 

25. Šalvěj lékařská [1] 

Latinsky: Salvia Teotorum 

Výška:  Výška rostliny v rozmezí 20 až 70 cm 

Výskyt: propustné půdy a slunečné stanoviště 

 
 

26. Zlatobýl obecný [4] 

Latinsky: Solidago Virgaurea 

Výška:  Výška rostliny do 100 cm 

Výskyt: Trávníky, paseky a kosodřeviny  

 

 
 



 

 
 

KEŘE 

 

27. Bez červený [2] 

Latinsky: Sambueus Recemosa 

Výška:  Výška keře 3 až 4 m 

Výskyt: Hojný výskyt v lesích, na pasekách a nezalesněných stráních 

 Vyžaduje vlhkou, humózní až kamenitou půdu 

 
28. Bez černý [2] 

Latinsky: Sambueus Nigra 

Výška:  Výška keře 7 až 10 m 

Výskyt: Vlhké lesní mýtiny, kamenité místa, meze, rumiště  

 

 
29. Borovice kleč [2] 

Latinsky:  Pinus Mugo 

Výška:  Keřovitý vzrůst od 1 do 2 m 

Výskyt:   Jehličnaté a smíšené lesy 

 
 



 

 
 

STROMY 
 

30. Buk lesní [2] 

Latinsky: Fagus Sylvatica 

Výška:  Výška i přes 45 m 

Výskyt: Téměř všude v Evropě, především v biotopech bučin 

 
31. Jedle bílá [2] 

Latinsky: Abies Alba 

Výška:  Může dorůst výšky až 50 m 

Výskyt: Horské oblasti a pahorkatiny 

 

 
32. Smrk obecný [2] 

Latinsky: Picea Abies 

Výška:  Dorůstá výšky 30 až 50 m 

Výskyt: Hojný výskyt v jehličnatých a smíšených lesích 

 
 

 

 

 



 

 
 

33. Javor horský [5] 

Latinsky: Acer Pseudoplatanus 

Výška:  Výška strumu až 40 m 

Výskyt: Vlhčí půdy s větším podílem kameniva 

 Nadmořská výška 400 až 1300 m.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Jasan štíhlý [2] 

Latinsky: Fraxinus Excelsior 

Výška:  Dorůstá výšky až 40 m 

Výskyt: Suťové, roklinové a lužní lesy, převážně na vlhčích půdách 

 
35. Borovice lesní [2] 

Latinsky:  Pinus Sylvestris  

Výška:  Dorůstá výšky až 40 m 

Výskyt:   Dobře snáší sucho a chudou půdu, proto roste i na skalách  

Jehličnaté a smíšené lesy 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

36. Smrk ztepilý [4] 

Latinsky: Pices Abies 

Výška:  Dorůstá výšky až 50 m 

Výskyt:   Jehličnaté a smíšené lesy 

 
 

 

 Zdroje obrázků: 

[1]  www.rybicky.net 

[2] http://botanika.wendys.cz 

[3] http://botany.cz 

[4] http://wikipedie.org 

[5] http://google.cz 


