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1. Úvod 
 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, kterou jsem vypracovala v roce 2013 na 

téma Územní studie sportovního areálu ve městě Sezemice. V ní byl navrhnut, na 

nezastavěném pozemku o celkové rozloze 7,9 ha, areál rozdělený na dvě samostatné části, 

a to na sportovně rekreační areál a lesopark lemující vodní tok Mlýnský náhon. Celé území 

nabízí, nejen občanům Sezemic, široké spektrum jak odpočinkových aktivit, tak i mnoho 

sportovního vyžití. Návrhem se řeší nedostatek odpočinkových ploch v rámci Sezemic a v 

bezprostředním okolí. Hlavním prvkem sportovně rekreačního areálu je koupací biotop, 

který se stává v současnosti nejefektivnější „přírodní“ volbou pro veřejná koupaliště. 

 

Cílem této práce je detailněji zpracovat územní studii sportovního areálu. Jeho 

územní, technické, typologické a ekonomické řešení, dopravně – provozní vztahy a 

hospodaření s dešťovou vodou. Jedním z dalších hlavních cílů je rozbor problematiky 

rekreace v okolí Sezemic, propojení cyklostezek a turistických tras s řešeným územím. 

Zvýšení turistického potenciálu, který v současnosti samotné Sezemice nenabízejí a jejich 

zapojení do širšího turistického okolí Pardubic. 

 

Podstatou diplomové práce je vypracovat funkční řešení sportovního areálu. 

Zejména bude zpracováno typologické řešení čtyř navrhovaných objektů: restaurace 

s informačním centrem, hygienické zařízení s šatnami, šatny u sportoviště a restaurace 

v lesoparku. Připojení objektů na vodovodní a kanalizační veřejný řad. Komplexní odvod 

dešťových a splaškových vod z území. Technické řešení koupacího biotopu. Dále bude 

proveden rozbor problematiky rekreace v okolí Sezemic a Pardubic. Nedílnou součástí 

práce bude propočet nákladů na jednotlivé části řešeného území. Práce bude respektovat 

urbanistické a územně technické podmínky, platný územní plán města Sezemic a aktuální 

platnou legislativu a normy. 

 

Podkladem pro vytvoření práce byla především má bakalářská práce na téma 

Územní studie sportovního areálu ve městě Sezemice, dále Územní plán města Sezemic, 

katastrální mapa, konzultace a prohlídka podobně zaměřeného areálu v Praze - Radotín, 

kde jsem získala cenné informace a rady, zejména pro řešení koupacího biotopu a jeho 

zázemí. Z těchto všech získaných podkladů a informací budu vycházet jak ve výkresové, 

tak i v textové části diplomové práce.          
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 

2.1 Základní pojmy 

 

Území 

Část povrchu Země se zahrnutím prostoru i pod povrchem vymezená účelově. Rozlišujeme 

tři základní typy území a to kraje, města a obce, část města nebo obce, či určitá zóna. [1] 

 

Územní plánování 

Územní plánování je soustavná činnost pro usměrnění (řízení) vývoje (uspořádání) 

v určitém území. 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 

civilizačních hodnot. [1] 

 

Územní studie 

Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady. 

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

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [20] 

 

Plochy rekreace 

Plochy rekreace jsou plochy vymezené za účelem zřízení podmínek pro rekreaci. Patří sem 

zejména pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a další pozemky související a slučitelné 

s rekreací, pozemky které ve vymezené ploše nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné 

s rekreačními aktivitami. [20] 

 

Rekreace 

Rekreace je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné 

obnově a rozvoji fyzické a psychické energie člověka. [38] 
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Stavba 

 Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a na dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu. [20] 

 

Stavební objekt 

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. Nejběžnější 

formou stavebního objektu je budova (dům). [6] 

 

Budova 

Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí. [6] 

 

Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce 

stropu, rozlišuje se podlaží nadzemní a podzemní. [6] 

 

Hygienická zařízení 

Šatny, umývárny, sprchy a záchody, kabiny pro osobní hygienu. [5] 

 

Šatna 

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

[5] 

 

Umývárna 

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

v horkých provozech. [5] 

 

Provozovna stravovacích služeb 

Soubor místností a prostor pro výrobu, přípravu a skladování pokrmů, jejich uvádění do 

oběhu a pro další související činnost. [22] 
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Technická infrastruktura 

Souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, který mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 

technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní 

zařízení, ochrana před škodlivými účinky přírody (úpravy toků a protipovodňová opatření) 

a lidí (odstraňovaní odpadů), péče o zeleň a čistotu prostředí. [1] 

 

Vodovod 

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a 

vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. [21] 

 

Kanalizace 

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 

k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních 

vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Kanalizace je vodním dílem. [21] 

 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 

z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 

pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka 

není vodním dílem. [21] 

 

Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 

kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 

přípojka není vodním dílem. [21] 

 

Hospodaření s dešťovými vodami 

Způsob nakládání se srážkovými vodami (převážně dešťovými), který klade důraz na 

zachování přirozené bilance vody v území po jeho urbanizaci; základním přístupem HDV 

je decentrální způsob odvodnění. [19] 
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Biotop 

Jezírko fungující bez technického čisticího systému, voda se čistí pomocí rostlin a 

mikroorganismů ve štěrkovém loži. [2] 

 

Cyklistická doprava 

Přispívá ke zlepšení životního prostředí i k upevnění zdraví obyvatel a je přínosnou 

alternativou dopravy automobilové. Proto má být v návrzích dopravní soustavy obcí a 

v návrzích uspořádání místních komunikací její rozvoj podporován. [9] 

 

Cyklistická infrastruktura 

Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce a má 

být především plánováním nabídky pro rozvoj této dopravy. Pro cyklistickou dopravu má 

být v obci vytvořena ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení 

potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být 

zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních komunikací umožní. V obytných 

částech obcí se doporučuje zřizovat cyklistické stezky pro děti. [9] 

 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace, zpravidla po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [8] 

 

Zeleň 

Je soubor živých a neživých prvků uspořádaných podle estetických zásad do vícefunkčních 

kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Z urbanistického hlediska se zeleni 

rozumí také funkce území. [4] 

 

Veřejná zeleň 

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin.  

Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými 

funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná respektive privátní či soukromá. 

[20] 
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3. Popis řešeného území 
 

3.1 Město Sezemice 

 

3.1.1 Základní informace 

Město Sezemice leží v Pardubickém kraji zhruba 6 km severovýchodně od krajského města 

Pardubice. Sezemicemi protéká řeka Loučná. Město se rozkládá na celkové ploše 

22,15  km
2
. Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 236 m.n.m. Zastavěné území je 

vymezeno správním územím města Sezemice, které je tvořeno ze sedmi katastrálních 

území: Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Kladina, Lukovna, Počaply nad 

Loučnou, Velké Koloděje a Veská. Počet obyvatel k 1. 1. 2014 činí 3635. Město má 

samostatný městský úřad. Pověřený úřad a úřad s rozšířenou působností je krajský úřad 

Pardubice. 

 

Obr. 1 Poloha města Sezemice [vlastní tvorba] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 Správní členění katastrálního území Sezemic [36]   
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3.1.2 Územní plán 

Nynější územní plán města Sezemice nabyl své platnosti dne 28. 10. 2010.  

Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního 

plánování. 

Zpracovatel: Ing. Arch. Pavel Mudruňka ve spolupráci GPlus s.r.o. Pardubice. 

Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo města Sezemice, formou opatření 

obecné povahy. 

V roce 2012 proběhla změna č. 1 tohoto územního plánu.  

 
Obr. 3 Územní plán Sezemic – hlavní výkres [36] 

3.1.3 Širší vztahy 

Území města Sezemice se nachází mezi dvěma krajskými městy, a to mezi Pardubicemi 

(vzdálenými 6 km) a Hradcem Králové (vzdáleným 20 km). Výhodná poloha města přináší 

pro místní obyvatele možnost dojíždění za zaměstnáním, za vyšší občanskou vybaveností a 

za vzděláním. Z tohoto důvodu je lokalita Sezemic pro novou výstavbu velmi atraktivní jak 

pro bydlení, kde trend současné doby směřuje obytnou zástavbu do okrajových částí 

velkých měst, což Sezemice svojí polohou v těsné blízkosti krajského města Pardubice 

splňují. Dále tak pro výstavbu občanské vybavenosti a rekreačních ploch nejen pro 

obyvatele Sezemic, ale i pro obyvatele  okolních měst a vsí. Sezemice jsou pro přidružené 
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obce mnohokrát jedinou možností, kde si nakoupit sortiment denní potřeby, zajistit 

lékařskou péči a kam poslat své děti do mateřské a základní školy. 

 

3.1.4 Sportovní zařízení a rekreace ve městě 

Ve městě Sezemice se v současné době nenachází příliš sportovních zařízení či míst 

určených pro rekreaci. Jediné místo pro využití ke sportu se nachází v blízkosti centra 

města, kde je umístěno fotbalové hřiště, které slouží výhradně pro potřeby TJ Spartak 

Sezemice, jak A mužstvu, tak i dětem či dorostu fotbalového klubu. Pořádají se zde 

soutěžní zápasy a probíhají tréninky. Za tímto hřištěm je umístěné tréninkové hřiště, které 

je, ale v současné době už nevyužíváno. V areálu základní školy jsou hřiště pro volejbal, či 

tenisové kurty, ale ani tento areál není přístupný místním občanům, ti musejí tedy 

sportovní aktivity vyhledávat v nedalekých Pardubicích. V Sezemicích může místní 

obyvatel využít pouze dvou cyklistických stezek, např. na jízdu na in-line bruslích, či si jít 

zaběhat na polní cesty. V těsném okolí Sezemic nenalezneme ani možnost ke koupání či 

plavání. Venkovní koupaliště, či krytý bazén je pouze v Pardubicích nebo Hradci Králové. 

Přírodní forma koupaliště se nachází až cca 15 km od Sezemic v obci Stéblová nebo u 

Opatovic nad Labem.  

Do Sezemic vede z Pardubic cyklistická stezka, která je hojně využívána jako 

spojení k návštěvě města, či nedaleké dominanty Kunětické hory.  

 

3.1.5 Veřejná zeleň 

Na území města Sezemice se nenachází žádný park či větší plocha veřejné udržované 

zeleně. Nalezneme zde pouze menší plochy městské zeleně. Největší taková plocha je 

umístěna v části města „Pod břízkami“, kde se nachází pár laviček a zastaralé dětské hřiště. 

Mezi bytovými domy na západním okraji města se nachází dětské hřiště a malá plocha 

zeleně. Mezi řekou Loučnou a Mlýnským náhonem (řešené území) se nachází plocha 

neudržované zeleně, kterou využívají hlavně majitelé psů k jejich venčení. Pro nejmenší 

občany Sezemic bylo v loňském roce vystavěno nové dětské hřiště u základní školy. Hřiště 

je oplocené a pod trvalým dohledem bezpečnostní kamery. Výstavbou hřiště byl vyřešen 

velký nedostatek města, ve kterém se nenacházelo dostačující dětské hřiště. Stávající hřiště 

jsou v neudržovaném a chátrajícím stavu, kde hrozí dokonce i poranění dětí. 
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3.1.6 Dopravní infrastruktura  

a) Silniční doprava 

Na území obce Sezemice se nacházejí silnice I., II., III., třídy a místní obslužné 

komunikace. Nejfrekventovanějšími silničními komunikacemi jsou silnice I/36 a II/298, 

které vzájemně tvoří hlavní průtah celou obcí a propojují krajské město Pardubice se 

Sezemicemi a severně s Holicemi. 

 

b) Autobusová doprava 

Autobusová doprava je zastoupena jak linkovým spojem, tak městskou hromadnou 

dopravou z nedalekých Pardubic. 

Autobusová linková doprava: 

Město Sezemice leží na hlavní trasa mezi Pardubicemi – Horním Jelením, Pardubicemi – 

Ústí nad Orlicí, Pardubicemi – Býští. Díky tomuto faktu jsou Sezemice na velmi dobré 

úrovni, co se týče autobusové přepravy. 

V samotných Sezemicích nalezneme čtyři autobusové zastávky: 

Sezemice, k Severní; Sezemice, pošta; Sezemice, Zámostí; Sezemice, škola 

V každé přidružené obci se nachází po jedné autobusové zastávce. 

Hlavním dopravcem je společnost Veolia a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí. 

 

Městská hromadná autobusová doprava: 

Městská hromadná doprava je provozována Dopravním podnikem města Pardubic. 

Do Sezemic je zaveden spoj číslo 9, a to ve dvou spojích v ranních hodinách a ve dvou 

spojích v hodinách večerních jak z Pardubic do Sezemic, tak i ze Sezemic do Pardubic. 

V městě jsou umístěny tři autobusové zastávky pro MHD. 

 

c) Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava je směrem do Pardubic hojně využívána, proto je souběžně se silnicí 

I/36 vedena samostatná cyklostezka, která začíná v jižní části města za řekou Loučnou. Od 

tohoto místa směrem k centru města není vybudována stezka pro cyklisty, a ti jsou proto 

nuceni jet po velmi frekventované silnici první třídy nebo po pěších komunikacích. 

V severní části města se mohou opět napojit na samostatnou cyklostezku vedoucí do 

Rokytna. V současné době je v rozhodovacím řízení výstavba cyklostezky vedoucí z 

Kunětic do Sezemic. 
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3.1.7 Technická infrastruktura 

a) Zásobování pitnou vodou 

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pardubice, větev Pardubice 

– Sezemice – Rokytno - Dašice. Tento zásobovací řad je napojen a tlakově ovládán 

z vodojemu Kunětická hora (objem 15 000 m
3
, ve výšce 277 m.n.m.). Pitná voda je 

přiváděna z Pardubic hlavním zásobovacím řadem litina o dimenzi DN 400, v centru města 

se rozvětvuje a pokračuje směrem na Rokytno a Dašice v dimenzi DN 300. Ve městě je 

vybudována místní rozvodná síť o dimenzích DN 80 až DN 200. Hlavní zásobovací řad je 

dostatečně kapacitní. Tlakové poměry v síti jsou vyhovující a pitná voda splňuje dané 

požadavky. Správcem vodovodní sítě v obci je VAK Pardubice a.s. 

 

b) Odkanalizování 

V Sezemicích je řešen odvod odpadních vod jednotnou kanalizační sítí s přečerpáváním 

splaškových odpadních vod. Síť jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody a po 

odlehčení dešťových vod, postupně ke třem přečerpávacím stanicím. Čerpací stanice 

v severní části území města přečerpává veškeré odpadní vody směrem k centru do 

gravitační kanalizace a touto kmenovou stokou jsou odváděny do centrální přečerpávací 

stanice pod zástavbou na levém břehu řeky Loučné. V jižní části města jsou odpadní vody 

odvedeny opět do kmenové stoky a tou dále do hlavní přečerpávací stanice. Stávající 

gravitační stoky jsou v dimenzích od DN 300 do DN 500. Z centrální přečerpávací stanice 

jsou veškeré odpadní vody čerpány na okraj města Pardubic do městské kanalizační sítě a 

tou dále k čištění do ČOV Pardubice - Semtín. Správcem kanalizační sítě v obci je VAK 

Pardubice a.s. 

 

c) Zásobování plynem 

Na západním okraji Sezemic jsou vedeny dvě trasy VTL plynovody DN 300 a DN 500 PN 

25 z Černé za Bory a pokračují směrem na Hradec Králové. Na severozápadním okraji 

území města je vybudována VTL přípojka DN 100 PN 25. Tato plynovodní přípojka 

přivádí zemní plyn do VTL regulační stanice, která je umístěna mimo zástavbu na 

severozápadním okraji města. Regulační stanice zásobuje plynem celé město. Na území 

Sezemic se nachází STL rozvodná síť a NTL místní spotřební soustava. Správcem 

plynovodní sítě v obci je společnost RWE s.r.o. 
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d) Zásobování elektrickou energií 

Celým územím města prochází distribuční soustava vzdušného vedení VVN z elektrárny 

Opatovice nad Labem s odbočkou na Pardubice - sever. Toto VVN vedení napájí 

elektrickou energií většinu trafostanic v Sezemicích. Na území města Sezemic je 

rozvedeno vzdušné elektrické vedení VN 35 kV a podzemní elektrické vedení NN do 1 

kV. Správcem elektrorozvodů v obci je společnost ČEZ Distribuce a.s. 

 

3.2 Řešené území 

 

3.2.1 Poloha v obci, současné využívání území 

Řešené území se nachází v jižní části území města Sezemic, v lokalitě nazývané Mezi 

mosty. Od centra města je území vzdáleno přibližně 400 m. Celková rozloha zájmové 

lokality činí 790 490 m
2
, jedná se tedy o poměrně rozsáhle území. Nadmořská výška terénu 

se pohybuje okolo 221 – 222 m n.m. Území je situováno mezi dvěma vodními toky, a to na 

jižní hranici území řekou Loučnou a na východní a severní hranici Mlýnským náhonem. 

Západní hranice je tvořena silniční komunikací I/36. 

 

Obr. 4 Poloha řešeného území v rámci města Sezemice [vlastní tvorba] 

V současné době můžeme řešené území rozdělit na dvě stěžejní části. První částí je 

na jihozápadní straně areál TJ Spartak Sezemice, který slouží především pro místní 

fotbalový klub. Druhá část je tvořena nevyužívaným fotbalovým tréninkovým hřištěm a 

plochami s neudržovanou zelení a náletovými křovinami. Jiné využití v současnosti 

lokalita nemá.  
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Obr. 5 Stávající stav řešeného území [vlastní tvorba] 

 

3.2.2 Soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací 

V platném územním plánu města Sezemice je řešené území vedené jako plocha 

občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. V textové části územního plánu 

je uvedeno, že nově navržené využití plochy nesmí narušit odtokové poměry území a 

nesmí vzniknout škody na majetku a životech z důvodu, protože se zájmová lokalita 

nachází v záplavovém území. Dále je uvedeno, že u umístěných aktivit musí převládat 

přírodní prvek s návazností na zeleň podél řeky Loučné. Navrhovaný záměr je v souladu 

s těmito danými podmínkami. 

 

3.2.3 Napojení území na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) technická infrastruktura 

V okolí zájmové lokality jsou vedené sítě technické infrastruktury, a to veřejný vodovod, 

plynovod a elektrické vedení. Napojení nově navržených inženýrských sítí v řešeném 

území je možné, dle vyjádření jednotlivých správců jsou stávající sítě dostatečně kapacitní 

a umožňují napojení.  

 

b) dopravní infrastruktura 

Napojení řešeného území lze provést ze silnice první třídy I/36 na jeho západní hranici.  
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3.2.4 Limity území 

Řešené území je především limitováno na východní straně nadzemním elektrickým 

vedením VN do 35 kV a jeho ochranným pásmem, které činí 7 m na každou stranu od osy 

vedení. Další zásadní limitou je skutečnost, že velká část území se nachází v záplavové 

oblasti. Návrh využití území na tyto limity pamatuje a vypořádává se s nimi. 

 

 

Obr. 6 Limity řešeného území [vlastní tvorba] 
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4. Rekreační vazba na okolí Sezemic 
 

Návrh nového využití řešeného území je pevně spjato s rekreací a sportovním vyžitím 

nejen pro obyvatele samotných Sezemic, ale i pro širší okolí. Tato kapitola se zabývá 

zhodnocením stavu rekreace v okolí Sezemic a Pardubic. Rekreační vazba je hodnocena z 

pohledu občana Sezemic - kam musí za rekreací dojíždět a naproti tomu z pohledu občana 

Pardubic a okolních obcí - co mu nabídne nový sportovně rekreační areál v Sezemicích. 

 

4.1 Rekreace v Sezemicích 

V Sezemicích se v současné době nenachází příliš sportovních zařízení či míst určených 

pro rekreaci. Jediné místo pro využití ke sportu se nachází v blízkosti centra města, kde je 

umístěno fotbalové hřiště, které slouží výhradně pro potřeby TJ Spartak Sezemice, jak A 

mužstvu, tak i dětem či dorostu fotbalového klubu. Pořádají se zde soutěžní zápasy a 

probíhají tréninky. Za tímto hřištěm je umístěné tréninkové hřiště, které je, ale v současné 

době již nevyužíváno. V areálu základní školy jsou hřiště pro volejbal, či tenisové kurty, 

ale ani tento areál není přístupný místním občanům, ti musejí tedy sportovní aktivity 

vyhledávat v nedalekých Pardubicích. V Sezemicích může místní obyvatel využít pouze 

dvou cyklistických stezek, např. na jízdu na in-line bruslích, či si jít zaběhat na polní cesty. 

V těsném okolí Sezemic nenalezneme ani možnost ke koupání či plavání. Venkovní 

koupaliště, či krytý bazén je pouze v Pardubicích nebo Hradci Králové. Přírodní forma 

koupaliště se nachází až cca 15 km od Sezemic v obci Stéblová nebo u Opatovic nad 

Labem. Do Sezemic vede z Pardubic cyklostezka, která je hojně využívána jako spojení k 

návštěvě města, či nedaleké dominanty Kunětické hory. 

 

Obr. 7 Sportovních plochy v Sezemicích [vlastní tvorba] 
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4.2 Rekreace v okolí Sezemic a Pardubic 

 

4.2.1 Turistické zajímavosti Pardubicka 

Pardubický kraj nepatří k příliš turisticky nejnavštěvovanějším regionům, ale svůj 

potenciál má především v historických centrech měst Pardubic a Chrudimi. 

Dominantou okolí Pardubic je Kunětická hora, tyčí se 80 m vysoko od jinak rovinatého 

terénu. Na jejím vrcholu je postaven hrad z první poloviny 14. století. Další zajímavostí a 

turistickým lákadlem je plavba po řece Labi výletní lodí Arnošt. Loď kotví v centru 

Pardubic v kotvišti pod ČEZ arénou Pardubice a jeho trasa, která trvá okolo 2 hodin, vede 

ve směru Srnojedy – Kunětice. 

 

Obr. 8 Kunětická hora [32] 

4.2.2 Rekreace – koupaliště, místa pro koupání 

Možnosti k rekreaci u koupališť či vodních ploch je na Pardubicku dostatek, ale poměrně 

vzdálené od Sezemic jsou především přírodní koupaliště. V samotných Pardubicích se 

nacházejí dvě umělá letní koupaliště, a to venkovní plavecký areál na Cihelně a Letní pláž 

Aquacentra Pardubice. V dostupné vzdálenosti je i venkovní koupaliště v Chrudimi. 

Přírodních koupališť nalezneme hned několik většinou na místech bývalých pískoven či 

štěrkoven. Za zmínku stojí také písníky Mělice, které jsou v  letních měsících 

nejnavštěvovanější. Dále písník Oplatil – Hrádek a písník Opaťák.  

 

V současné době se, ale prosazuje trend koupališť s přírodní, chemicky 

neošetřovanou vodou, ale kontrolovanou, bez známek výskytu sinic. Tuto skutečnost 

splňuje uměle vytvořený koupací biotop, který je hlavní součástí návrhu sportovně 

rekreačního areálu v Sezemicích. 
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4.2.3 Pěší a cyklistická turistika 

Okolí Pardubic a Sezemic je tvořené rovinatou krajinou, která přímo vybízí k pěším 

procházkám a vyjížďkám na kole. Od Kunětické hory, která je dominantou Pardubicka, 

vede červená a zelená turistická trasa až do Pardubic, na sever se stáčí žlutě značená trasa, 

která u rozcestníku ve Stéblové navazuje na modrou turistickou značku, po níž se turista 

dostane do Lázní Bohdaneč. Sezemicemi v současné době žádná turistická trasa 

neprochází. Ze Sezemic je nejoblíbenější pěší procházka na Kunětickou horu vzdálenou 

5,5 km vedoucí po polních cestách. Zdejší krajina je protkána mnoha cyklistickými trasami 

ve formě cyklostezek nebo značenými silničními komunikacemi. Město Pardubice je 

známé pro svou rozsáhlou síť cyklostezek, kterou využívá čím dál více cyklistů k přepravě 

po městě i po okolí nejen z důvodu rekreačních vyjížděk, ale i pro dopravu do svého 

zaměstnaní a za vzděláním. Sezemice a krajské město Pardubice jsou také propojeny 

cyklostezkou, z centra Pardubic je možné dojet až do Sezemic po jedné samostatné trase 

cyklostezky. Na kraji Sezemic je trasa cyklostezky ukončena a cyklista musí pokračovat po 

velmi frekventované silnici první třídy I/36. Další trasa cyklostezky vede z městské části 

Pardubic – Cihelna, stezka lemuje tok řeky Labe. Cyklista dojede do obce Ráby a odtud se 

přes Kunětice dostane do Sezemic po silniční komunikaci. V současné době je 

v rozhodovacím řízení vybudování cyklostezky právě mezi obcemi Kunětice a Sezemice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Sportovní vyžití 

Za sportem také musí obyvatel Sezemic dojet do Pardubic nebo do nedalekého okolí 

Sezemic. V okolí Pardubic nalezneme dvě velká golfová hřiště, jedno u Lázní Bohdaneč a 

druhé ve Dřítči, kde je vystavěno jedno z největších golfových hřišť v České republice, 

Golf Resort Kunětická hora nabízí krom golfu, také několik tenisových kurtů a kolem 

Obr. 9 Cyklostezka podél řeky Labe [fotografie autorka] 



 

27 
 

celého hřiště je vybudován okruh cyklostezky pro in-line bruslaře a cyklisty. 

V Pardubicích je umístěno několik menších sportovních areálu, největší z nich je areál na 

Olšinkách. Nejblíže Sezemic cca 4 km se nachází sportovní areál v Rábech. 

 

4.3 Přínosy v oblasti rekreace navrhovaného sportovně rekreačního 

areálu 

Navrhovaný sportovně rekreační areál přinese přínosy nejen obyvatelům města Sezemic, 

ale i širší veřejnosti. Občan Sezemic získá možnost rekreace a sportu na jediném místě 

přímo ve městě. V současné době je nucen za tímto odpočinkem dojíždět do krajského 

města Pardubice nebo do okolních obcí. Jelikož se Sezemice stávají čím dál tím více 

domovem pro mladé rodiny s dětmi, tak je sportovní areál dobrou alternativou, kde se 

svými dětmi pobýt v letních měsících. Areál je vybaven dětským hřištěm, brouzdalištěm a 

hracími vodními prvky. Na své si přijde i střední generace, která krom biotopu může využít 

několik sportovních hřišť a minigolf. Není ani zapomenuto na seniory, pro které je 

vybudován v části lesoparku Fit park zahrnující cvičebně – rehabilitační prvky. Důležitým 

přínosem je koupací biotop, který se v současné době stává nejefektivnější volbou 

„přírodního“ koupaliště jak z ekonomické stránky, tak ze strany zájmu veřejnosti, který 

upadá od chemicky ošetřované vody na umělých koupalištích. Voda v biotopu, je tedy 

přímo vhodná pro alergiky. Celý areál je doplněn o potřebné zázemí, jako je restaurace, 

šatny, informační centrum. Vybavení celého areálu zaujme i širší veřejnost okolních obcí, 

ale i samotných Pardubic. V letních měsících veřejná pardubická koupaliště přetékají 

množstvím návštěvníků. Pro mnohé z nich se stane otevření nového areálu v Sezemicích 

důvodem k vycestování z takto přeplněných koupališť. Areál bude mít své využití i mimo 

letní sezónu, kdy v provozu budou i nadále sportovní hřiště a minigolf. Svůj provoz ani 

neukončí navrhovaná restaurace. V zimních měsících může zamrzlá hladina biotopu 

sloužit jako kluziště. Mohou se zde konat různé kulturní a sportovní akce. 

 

 Závěrem můžeme konstatovat, že celý sportovní areál bude přínosem pro zvýšení 

počtu rekreantů v Sezemicích z širšího okolí. Na Pardubicku se podobně zaměřený areál 

v současné době nenachází. V předchozích kapitolách je uveden výčet veřejných koupališť 

a sportovních areálů, kde ani jeden z nich nenabízí komplexní služby v oblasti rekreace a 

sportovního vyžití. 
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5. Funkční řešení sportovního areálu 
 

5.1 Urbanistický návrh využití území 

Návrh nového využití řešeného území bylo předmětem  mé bakalářské práce na téma 

Územní studie sportovního areálu ve městě Sezemice. Byl řešen urbanistický návrh, který 

respektoval limity území, dále byl zpracován návrh technické a dopravní infrastruktury, 

detail odpočinkové plochy, lávky pro cyklisty a propočet nákladů. V této práci došlo 

k některým méně významným změnám v urbanistickém návrhu, především změna 

velikosti a orientace na světové strany navržených objektů, změna tvaru a technického 

řešení koupacího biotopu, změna trasy pro vjezd složek záchranného systému. Některé 

změny pocházejí z odborné rozpravy u státních závěrečných zkoušek nebo z postupného 

řešení jednotlivých objektů. U koupacího biotopu došlo ke změně po konzultaci 

s odborníkem na tuto problematiku u podobně zaměřeného areálu s biotopem v Praze – 

Radotíně. Porovnání urbanistické návrhu z mé bakalářské práce a současný stav návrhu je 

zobrazeno na Obr. 10 Porovnání urbanistického návrhu. 

 

Celé řešené území můžeme rozdělit na tři samostatně provozní celky, a to na 

stávající areál TJ Spartak Sezemice, na nově navrhovaný sportovní areál a na část, kde je 

umístěn veřejně přístupný lesopark. Celková výměra území je 790 490 m
2
. 

 

5.1.1 Areál TJ Spartak Sezemice 

První částí celého území je stávající areál TJ Spartak Sezemice s fotbalovým hřištěm, který 

slouží výhradně pro hráče A – mužstva, dorostu či malým začínajícím fotbalistům. Krom 

fotbalového hřiště se v areálu nachází dřevěná tribuna pro diváky, restaurace s letním 

zastřešeným posezením, objekt zázemí a šaten fotbalového mužstva – v této budově je také 

umístěna jedna třída zdejší mateřské školy, děti mají k dispozici oplocenou část zahrady 

k venkovním aktivitám. V areálu se v letních měsících konají různě kulturní a společenské 

akce jako je Den dětí, setkání se známými osobnostmi, fotbalové turnaje, večerní zábavy. 

K těmto akcím je určeno kryté pódium s tanečním parketem, okolo je umístěno několik 

lavic se stoly určenými k posezení při fotbalovém utkání nebo večerní zábavě. Pro 

nejmenší se zde nachází dětské hřiště. Celý areál je zastaralý a neudržovaný. V návrhu se 

počítá s celkovou rekonstrukcí, dojde k úpravě stávající zeleně, k prořezání vzrostlých 
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stromů, úpravě křovin a v některých místech k novému zatravnění. Dojde i k rekonstrukci 

dětského hřiště v areálu, tribuny pro diváky a letního posezení restaurace. 

V jihozápadní části dojde k demolici chátrajícího nevyužívaného objektu, který 

dříve sloužil jako skautská klubovna. Pro celý areál TJ Spartak Sezemice není situována 

žádná parkovací plocha, proto při rekonstrukci stávajícího areálu dojde k vybudování 

parkovací plochy při jihozápadní straně před vstupem do areálu. Parkoviště nabídne 22 

parkovacích míst pro návštěvníky sportovních utkání a zaměstnance. Pro autobus s hráči 

hostujících týmů je navrhnut parkovací záliv u silnice I/36. 

 

5.1.2 Navrhovaný sportovní areál 

Návrh sportovně rekreačního areálu myslí na jeho využití všemi generacemi, celou rodinou 

a nabídne široké spektrum aktivit jak ke sportu, tak k odpočinku. Kapacita celého areálu 

byla stanovena jako 10% z počtu obyvatel spádové oblasti – 640 návštěvníků. Areál se 

bude rozkládat na celkové ploše 23 600 m
2
.  Jeho hlavním prvkem je v centrální části 

území koupací přírodní biotop o celkové ploše 2 185 m
2
. Biotop se skládá ze dvou 

samostatných komor, první část je koupací, která je rozdělena na brouzdaliště, část 

neplavce a plavce. Druhou částí je část biologická, kde dochází k regeneraci a čištění vody 

pomocí rostlin a mikroorganismů. Okolo koupacího biotopu vznikla dostatečná plocha ke 

slunění a odpočinku. V tomto prostoru je umístěno hřiště pro plážový volejbal. V blízkosti 

biotopu jsou navrženy dva objekty. Objekt restaurace s informačním centrem a letní 

terasou, která nabízí přímý výhled na biotop. Kromě stravovacího zařízení zde nalezneme 

půjčovnu vybavení, lehátek, kanceláře vedení a zdravotníka. Druhým objektem je 

hygienické zařízení s šatnami, zde jsou umístěny převlékárny, šatní skříňky na odložení 

oděvů nebo cenných předmětů, sprchy, WC a místnost pro přebalování malých dětí. 

V severní části areálu vznikla plocha sportovišť, s tenisovým kurtem, multifunkčním 

hřištěm, basketbalovým a badmintonovým hřištěm. U této sportovní plochy je navrhnut 

objekt šaten pro sportovce i s hygienickým zařízením pro diváky. V centrální části je 

umístěna odpočinková zóna s dřevěným altánem, velkým množstvím míst k sezení a 

pestrou rostlinou skladbou, v podobě keřů a květin. V této ploše je také navrhnuto velké 

dětské hřiště, s různými hracími prvky. Dalším prvkem komplexu je minigolf s možností 

zapůjčení výbavy. Celý areál je propojen zpevněnou promenádou o šířce 5 m, trasa 

promenády kopíruje výsadbu zeleně a v některých místech gabiónovou zídku, která 

vizuálně odděluje koupací biotop a vytváří pro návštěvníky na dekách pocit soukromí. 
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Vstupy do areálu jsou navrhnuty dva. Hlavní vstup se nachází v severozápadní části u 

parkovací plochy pro celý areál. Druhý vstup je z jižní strany přímo z navržené 

cyklostezky. Parkovací plocha pro celý areál je umístěna v severozápadní části území se 

109 parkovacími místy. Výpočet počtu parkovacích míst byl předmětem bakalářské práce. 

V jižní části je navrhnuta parkovací plocha pro zásobování a zaměstnance areálu.  

Zásobování areálu bude probíhat též z jižní strany, příjezd bude umožněn z rozšířené 

cyklostezky. Pro složky záchranného systému je určen vjezd na severozápadní straně 

sjezdem z ulice Mezi mosty.  

 

5.1.3 Lesopark 

Třetí samostatnou provozní částí celého území je veřejně přístupný lesopark. Lesopark je 

umístěn v okrajových částech území, na východní straně a na straně severní podél 

Mlýnského náhonu. Celková rozloha lesoparku činí 24 715 m
2
. Lesopark je určen 

především pro místo odpočinku, které v Sezemicích citelně chybí. Jeho součástí je uměle 

vytvořený kanál na Mlýnském náhonu, který bude sloužit k rybolovu uměle vysazených 

ryb. Přímo vedle kanálu je navrhnuta restaurace, ve které budou chycené úlovky 

připravovány k pokrmu. Restaurace má specifický obloukový tvar, je dvoupodlažní 

s ustupujícím podlaží a s terasou. Tento objekt je umístěn v severovýchodní části území 

nedaleko lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnský náhon. Zásobování je zajištěno 

z komunikace umístěné za Mlýnským náhonem, kde bude vystavěna potřebná parkovací 

plocha. Dalšími prvky lesoparku je dětské hřiště a fit park pro klienty nedalekého domova 

pro seniory. Převážnou částí lesoparku prochází cyklostezka, která bude vybudována na 

zemním valu, z důvodu ochrany celého území před rozvodněním řeky Loučné a 

Mlýnského náhonu. Trasa cyklostezky kopíruje obě řeky. Cyklostezka začíná za mostem 

na silniční komunikaci I/36 v ulici Mezi Mosty, na tuto stezku se cyklista napojí ze 

stávající cyklostezky vedoucí z Pardubic.  

Obr. 10 Porovnání urbanistického návrhu BP x DP [vlastní tvorba] 
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5.2 Navržené objekty 

 

5.2.1 Restaurace s informačním centrem 

Objekt je součástí sportovního areálu a je tvořen dvěma samostatně provozními částmi – 

restaurací a informačním centrem. Objekt je umístěn v jižní části komplexu u koupacího 

biotopu podélnou osou orientovanou na sever – jih. Zastavěná plocha stavby činí 600 m
2
. 

Objekt je řešen jako nízkoenergetická jednopodlažní dřevostavba se sklonitou střechou, 

půdorysem do tvaru L. Světlá výška je 2,7 m, konstrukční výška 3,2 m. Součástí restaurace 

je letní terasa orientována na východ, ze které se naskytuje výhled na celý koupací biotop. 

Restaurace bude otevřena celoročně nejen pro návštěvníky sportovního areálu. Její 

kapacita je navrhnuta na 75 míst. 

 

a) dispoziční řešení 

Objekt je dispozičně i provozně rozdělen na dvě samostatné části, jedinou společnou 

místností je technická místnost, do které je umožněn přístup z obou úseků. První části je 

restaurace pro koupací biotop. Vstup hostů do objektu je umístěn na východní straně, ve 

vstupních prostorech se nacházejí toalety a umývárny, není zapomenuto ani na toalety pro 

handicapované. Počet toalet odpovídá kapacitě celé restaurace. Odbytová část zaujímá 

prostor o velikosti 165 m
2
. Celý prostor je světlý a dostatečně osluněný, západní a 

východní strana je tvořena velkoformátovými okny o výšce 2,5 m. Z odbytového prostoru 

je možné vstoupit na letní terasu, vedle vstupu se nachází sklad pro nábytek z této terasy.  

Z kuchyně do restauračního prostoru se vstupuje přes ofis, ze kterého lze také vstoupit do 

skladu nápojů pro barovou část restaurace. Kuchyně je dostatečně prostorná a prosvětlená, 

je zde umístěn vstup do přípravny hrubé zeleniny a vstup na chodbu, která navazuje na 

venkovní vstup pro zaměstnance a zásobování. Z chodby je přístup do skladové části, jako 

je suchý sklad, mrazící sklad a sklad obalů a odpadů. Dále je zde umístěna kancelář 

vedoucího kuchyně, uklízecí a technická místnost a zázemí zaměstnanců. Je počítáno 

s více jak 5 zaměstnanci na směně, tudíž je jejich zázemí, šatny, hygienické prostory nutné 

oddělit jak pro muže, tak pro ženy. Druhou samostatně provozní části je informačním 

centrum. Hlavní vstup pro návštěvníky areálu je umístěn na severní straně objektu. 

Návštěvník vstupuje do informační haly přes zádveří. Z haly je přístup do půjčovny 

vybavení, kanceláří vedení, skladu, technických prostor, zázemí má zde i zdravotník. Je 

počítáno s počtem 5 zaměstnanců, proto jsou šatna a hygienické prostory společné. 
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b) konstrukční řešení 

Zemní práce 

Před započetím realizace zemních prací bude sejmuta ornice ze stavebního pozemku o 

tloušťce 150 mm. Část ornice bude uložena na mezideponii na staveništi a část bude 

odvezena na příslušnou skládku. Rýhy pro základové pasy nemusejí být paženy. 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu C 20/25. 

Podkladní betonová deska bude provedena taktéž z betonu C 20/25, je navržena v tloušťce 

150 mm, vyztužená ocelovou kari sítí a se štěrkovým zhutněným podsypem tl. 200 mm. 

Pasy pod nosnými stěnami jsou navrženy do hloubky 1,1 m a šířky 0,55 m. V základech 

budou vynechány prostupy pro navrhovanou technologii objektu. Pokud bude zjištěna 

hladina podzemní vody nad základovou spárou, dojde ke změně systému založení objektu.  

Jako vhodnou alternativou se nabízí založení nad terénem, které se provádí pomocí malých 

vybetonovaných patek, na které přijde dřevěný rošt a přímo na něj se začnou stavět nosné 

svislé konstrukce a hrubá podlaha s potřebnou izolací. 

 

Obr. 11 Založení stavby nad terénem [37] 
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Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém je zvolen stěnový. Hlavní nosné prvky tvoří stěny ze sendvičových panelů 

EUROPANEL. Spoje panelů jsou provedeny systémově pomocí vložených prvků o stejné 

skladbě jako základní panel. Samotný EUROPANEL je složen z tepelně - izolačního jádra 

tvořeného samozhášivým polystyrenem (EPS), na toto jádro jsou z obou stran nalepeny 

OSB desky o tl. 15 mm. Po obvodu panelu je drážka o hloubce 42 mm, tvořená přesahem 

OSB desky přes EPS jádro, která slouží pro vkládání spojovacích a výztužných prvků. Pro 

účely tohoto objektu bude použit Europanel Profidek o tl. 210 a 120 mm, provedení B, 

tedy s prostupem pro elektroinstalace.  

 

Obr. 12 Stěnový systém Europanel [39] 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Strop nad prvním nadzemním podlažím je tvořen nosníky z dřevěných lepených prvků 

firmy EUROPANEL. Hlavním nosným prvkem stropního sytému je nosník průřezu „I“, 

který se skládá z pásnice z rostlého dřeva a stojinou z dřevoštěpkové desky (OSB) o 

rozměrech 60 x 240 mm. Uložení nosníků je provedeno ocelovými třmeny, které jsou 

připevněny ke stěnám. Záklop a hrubou podlahu tvoří OSB desky o tl. 22 mm. Jelikož se 

jedná o strop jednopodlažní stavby, bude doplněn o tepelnou izolaci a parozábranu. 
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Střecha 

Střešní konstrukce je navrhnuta jako dvouplášťová se vzduchovou mezerou. Horní plášť je 

tvořen taškovou krytinou černé barvy uloženou na latích 30 x 50 mm a kontralatích 30 x 

50  mm. Ty jsou přibity k vazničkám mezi vazníky. Vazníky tvoří vzduchovou mezeru 

mezi plášti a vytvářejí spád střešní konstrukce. Vodní páry z mezery budou přirozeně 

odváděny otvory ve stěnách. Spodní plášť bude tvořen stropem nad 1.NP s tepelnou izolací 

a parozábranou.  

 

Příčky nenosné stěny 

Příčky jsou realizovaný taktéž Europanely, a to o tl. 120 mm a 85 mm. Dále jsou 

navrhnuty pro rozvod instalací instalační předstěny tloušťky 200 – 250 mm.  

 

Povrchové úpravy v interiéru 

Povrchy Europanelů v interiéru budou opláštěny deskami Knauf.  Sádrokartonové desky se 

připojí k sendvičové konstrukci nastřelovacími sponami délky 35 mm. Další povrchová 

úprava záleží na účelu místnosti. Bude se jednat o keramický obklad nebo 

vápenocementovou štukovou omítku. 

 

Povrchové úpravy v exteriéru 

Obvodový plášť je tvořen systémem sendvičových desek Europanel, na kterém jako 

povrchová úprava byl zvolen obklad z modřínového dřeva. Obklad se skládá z latí o 

tloušťce 16 mm a šířce 50 mm, upevněný na nosný rošt, čímž vzniká mezi Europanelem a 

obkladem provětrávaná vzduchová mezera. 

 

Podlahy  

Podkladní konstrukce podlahy je betonová mazanina, tepelná izolace a hydroizolace. Druh 

nášlapné vrstvy je volen dle účelu místnosti. V objektu je navrhnuta nášlapná vrstva 

v podobě keramické dlažby v hygienických, kuchyňských a skladových prostorech, 

dřevěných palubek v odbytové části, v kancelářích a zádveřích, linolea v šatnách 

zaměstnanců a samonivelační stěrky v technických prostorech. 

 

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů jsou navrhnuta dřevěná z materiálu Meranti v barvě Mahagon, 

s izolačním trojsklem a zatepleným rámem. Rám je tvořen třívrstvým lepeným hranolem, 
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který přináší oknu vetší životnost a bezproblémovou funkčnost. Kování je řešeno 

celoobvodové, které křídlo uzavírá ve více bodech s jejich maximálním rozestupem 

800  mm. Velikostně se jedná o rozměry oken 3 500 x 2 000 mm, 2 500 x 2 000 mm,  

600 x 600 mm, 1 200 x 1 300 mm, 1 000 x 1 750 mm. Velkoformátová okna jsou 

trojkřídlá, ostatní jednokřídlá.  

Veškeré dveře v objektu jsou dřevěné z materiálu Meranti v barvě Mahagon. 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, prosklené a budou osazeny do ocelové bezpečnostní 

zárubně. Tyto dveře budou také opatřeny ve spodní části úpravou proti mechanickému 

poškození. Vnitřní dveře jsou navrhnuty jako jednokřídlé, plné, kromě dveří ze zádveří do 

odbytového prostoru, ty budou částečně prosklené. 

 

Klempířské konstrukce 

Na objektu jsou navržené klempířské konstrukce a to, oplechování parapetu, oplechování 

okapu, podokapní žlaby, svody. Oplechování parapetu bude provedeno hliníkové o 

tloušťce 0,6 mm, okapní systém je navrhnut z pozinkovaného plechu s nátěrovou 

ochrannou barevnou vrstvou. 

 

c) technický provoz 

Objekt je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba, která z části využívá přírodních 

zdrojů pro vlastní potřebu a provoz. Bude například využívat dešťovou vodu na 

splachování toalet nebo zkrápění trávníku v letních měsících. Dešťová voda bude 

odváděna ze střech jednotlivých objektů a bude shromažďována v podzemní akumulační 

nádrži, bude vedena do technické místnosti a dále rozvedena k toaletám. Stavba bude 

využívat i solární energii. Objekt je napojen na navrhovaný vodovodní řad DN 80. 

Dimenze přípojky je vypočtena v příloze č. 1 Výpočet dimenze vodovodní přípojky. 

Odvedení splaškových je řešeno kanalizační přípojkou, výpočet její dimenze je uveden 

v příloze č. 2 Výpočet dimenze kanalizační přípojky. Splaškové vody jsou poté odvedeny 

kanalizačním řadem DN 250 do čistírny odpadních vod na východní straně území. 

Podrobné řešení vodovodní a kanalizační přípojky je uveden v kapitole 5.3 a 5.4. Vytápění 

objektu bude řešeno pomocí elektrokotle. 
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5.2.2 Hygienické zařízení s šatnami  

Tento objekt je taktéž součástí sportovního areálu a slouží výhradně pro návštěvníky 

koupacího biotopu, jsou zde umístěny převlékací kabiny, šatny s šatními skříňkami pro 

odložení oděvů a cenných věcí. Dále je zde umístěn dostatečný počet sprch a toalet a 

místnost pro přebalování dětí. Objekt je situován v jihovýchodní části areálu u koupacího 

biotopu, podélná osa stavby směřuje od západu k východu. Vstup do objektu je navrhnut 

v úrovni + 0,160 m přes vstupní terasu, zde je zajištěn bezbariérový přístup pomocí ramp 

příslušných parametrů. Zastavěná plocha objektu činí 476 m
2
. Z konstrukčního hlediska se 

jedná o nízkoenergetickou dřevostavbu, s jedním nadzemním podlažím o světlé výšce 

2,7  m a konstrukční výšce 3,2 m. Střecha je řešena jako sklonitá pultová. Kapacita celého 

objektu je navržena na částečnou kapacitu areálu – 550 návštěvníků. 

 

a) dispoziční řešení 

Objekt je možné rozdělit na tři provozní části, na část hygienických prostorů pro ženy, na 

část hygienických prostorů pro muže a střední část je tvořena technickými prostorami a 

zázemím pro zaměstnance. Hlavní vstup je situován na severní straně. Před vstupem se 

nachází zvýšená terasa, která je přístupná schody a dvěma bezbariérovými rampami. 

Vstupním prostorem je umožněn přístup do všech tří částí objektu. Ze vstupu návštěvník 

vchází do šaten, ve které jsou umístěny převlékárny, zpřístupněné jak z vnitřních, tak i 

z venkovních prostorů. V šatně je navržen dostatečný počet šatních skříněk s lavicemi pro 

odložení osobních věcí či cenných předmětů. Ze šatny se vchází do umývárny, odkud se 

dále pokračuje do sprch nebo na toaletu. Počet zařizovacích předmětů je určen z kapacity 

areálu 600 návštěvníků (celková kapacita činí 640 návštěvníků, pro potřeby výpočtu byla 

kapacita rozdělena na 600 návštěvníků koupacího biotopu a 40 návštěvníků sportovišť). 

Jak v prostorech pro ženy, tak i v prostorech pro muže je navrhnuto po jedné bezbariérové 

sprše spojenou s toaletou. Dispoziční řešení šaten a hygienických prostorů je totožné jak v 

části pro ženy, tak v části pro muže. Po očistě prochází návštěvník úpravnou. Pohyb osob 

je naznačen ve výkrese č. 05 Hygienické zařízení s šatnami – funkční schéma, 

půdorys  1.NP. Do střední části objektu je zajištěn vstup zaměstnanců z jižní strany přes 

chodbu. Je zde umístěna technická místnost, zázemí pro chod biotopu, šatna a hygienické 

prostory pro zaměstnance. Přes hlavní vstup je také přístup do prostorů určených pro 

zaměstnance, dále je zde umístěna úklidová místnost a místnost pro potřeby matek 

s malými dětmi – přebalovací místnost. 
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b) konstrukční řešení 

Konstrukční řešení bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním zařízením viz 

kapitola 5.2.1 b) 

 

c) technologické řešení 

Technologické řešení objektu bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním 

zařízením viz kapitola 5.2.1 c) 

 

5.2.3 Šatny u sportovišť 

Objekt je součástí sportovního areálu a slouží pro uživatele sportovních ploch v severní 

části území. Jsou zde umístěny čtyři šatny s příslušnými hygienickými prostory, nechybí 

ani toalety pro diváky. Objekt je umístěn v severovýchodním rohu areálu u navržených 

sportovišť. Vstupy do objektu jsou situovány z jižní strany a ze strany východní přímo od 

sportovních ploch. Zastavěná plocha je 442 m
2
. Z konstrukčního hlediska se jedná o 

nízkoenergetickou dřevostavbu, s jedním nadzemním podlažím o světlé výšce 2,7 m a 

konstrukční výšce 3,2 m. Střecha je navržená sklonitá se sklonem 10°. Kapacita objektu je 

navržena pro 40 sportovců a 50 diváků. 

a) dispoziční řešení 

Hlavní vstup je umístěn z jižní strany do vstupní haly s recepcí, odtud je zpřístupněná 

chodbou část dispozice objektu pro sportovce a část pro diváky. Úsek pro diváky je složen 

z hygienických prostor pro ženy a pro muže a bezbariérovou WC kabinou. V této části je 

také navrhnuta technická a úklidová místnost. Úsek pro sportovce je také zpřístupněný 

venkovním vstupem ze západní strany přímo od sportovních ploch. Jsou zde navrženy čtyři 

samostatné šatny s příslušnými hygienickými prostorami – umývárnou, sprchami a 

toaletami. Jednotlivé šatny jsou vybaveny šatními skříňkami a lavicemi. Ve střední části 

dispozice je umístěno zázemí pro zaměstnance, s toaletou a umývárnou. Naproti přes 

chodbu se nachází sklad sportovních potřeb a ošetřovna. Počet zařizovacích předmětů 

v hygienických prostorech vychází z celkové kapacity navrženého objektu. 

 

b) konstrukční řešení 

Konstrukční řešení bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním zařízením viz 

kapitola 5.2.1 b) 
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c) technologické řešení 

Technologické řešení objektu bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním 

zařízením viz kapitola 5.2.1 c) 

 

5.2.4 Restaurace v lesoparku 

Objekt je součástí navrhovaného lesoparku, je umístěn v severovýchodní části území u 

uměle vytvořeného kanálu pro rybaření. Hlavní funkcí restaurace bude spočívat v přípravě 

chycených ryb v kanále. Zastavěná plocha stavby činí 406 m
2
. Objekt restaurace je řešen 

jako nízkoenergetická dřevostavba s kombinovaným konstrukčním systémem stěn a 

sloupů. Stavba je navržena jako dvoupodlažní, při čemž druhé nadzemní podlaží je 

ustupující a vytváří nad 1.NP terasu a zelenou střechu. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem 

na přírodní prostředí lesoparku. Světlá výška podlaží je 2,7 m a konstrukční výška 3,2 m. 

Celková výška stavby dosahuje 7,15 m. Střecha je navržena pultová se sklonem 5°. 

Kapacita restaurace je stanovena na 100 míst. 

 

a) dispoziční řešení 

Dispozice restaurace je rozdělena do dvou podlaží. Hlavní vstup pro hosty do prvního 

nadzemního podlaží je umístěn na východní straně. Z venkovního prostředí se vstupuje do 

komunikačního prostoru, ve kterém je umístěno schodiště a výtah do 2.NP. U vstupního 

prostoru jsou navrhnuty umývárny a toalety pro hosty, nechybí ani bezbariérové WC. 

Odbytová část restaurace navazuje na vstupní prostor, jeho plocha je 138 m
2
, vzniká tím 

velmi vzdušný a prosvětlený prostor, díky prosklené východní straně. Je zde umístěn 

barový pult, který přímo navazuje na sklad nápojů. Kuchyně je spojena s odbytovým 

prostorem pomocí ofisu.  Z kuchyně je přístup do místnosti hrubé přípravy zeleniny a do 

chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor skladové a provozní části. Do této chodby 

je umístěn vstup pro zásobování a pro zaměstnance restaurace. V návaznosti na kuchyň je 

umístěn příruční sklad s jídelním výtahem, který bude sloužit k dopravení pokrmů 

do   2. NP a na přilehlou terasu. Z již zmíněné chodby jsou přístupné skladovací prostory, 

jako je suchý sklad, sklad mrazáků a sklad obalů a odpadů. Dále se zde nachází úklidová a 

technická místnost, kancelář provozního restaurace, zaměstnanecké šatny s hygienickými 

prostory. Šatny jsou navrhnuty dělené pro ženy a pro muže, z důvodu počtu zaměstnanců 

na jedné směně více než 5. Do druhého nadzemního podlaží je přístup po dvouramenném 

schodišti nebo výtahem. Vstupuje se do prostoru schodiště, který přímo navazuje na 
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odbytovou část. Zde je také umístěn barový pult s návazností na sklad nápojů. Hygienické 

prostory jsou umístěny naproti schodišti a jsou přístupné přes chodbu. V 2.NP je navrhnuta 

pouze jedna bezbariérová WC kabina. V zadní části je umístěna přípravna pokrmů 

s jídelním výtahem a úklidová místnost. Na východní straně je navrhnut vstup na letní 

terasu.  

 

b) konstrukční řešení 

Konstrukční řešení bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním zařízením viz 

kapitola 5.2.1 b) 

Na tomto objektu je navržena zelená střecha nad částí 1.NP ve skladbě střešního pláště: 

 Suchomilné rostliny  

 Střešní substrát  

 Nopová fólie, která tvoří filtrační, drenážní, akumulační a ochrannou vrstvu 

 2. vrstva hydroizolace - odolná proti prorůstání kořínků, 1. vrstva hydroizolace  

 Tepelná izolace z minerální vlny, parozábrana 

 

Obr. 13 Zelená střecha [31] 

c) technologické řešení 

Technologické řešení objektu bude obdobné, jako v objektu Restaurace s informačním 

zařízením viz kapitola 5.2.1 c) 
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5.3 Vodovodní přípojky – technická zpráva 

 

5.3.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Vodovodní přípojka pro objekty SO01, SO02, SO03, SO04 

Místo stavby: Mezi mosty, Sezemice 533 04 

Parcelní číslo: Objekt SO01 – 1 479/1, SO02 – 1 479/1, SO03 - 1 165/1, SO04 – 1 161/1 

Kraj: Pardubický 

Stavební příslušnost: Stavební úřad Sezemice 

 

5.3.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

Technická zpráva řeší vodovodní přípojky k objektům v navrhovaném sportovním areálu a 

lesoparku, jedná se o tyto objekty: 

 SO01 – Restaurace s informačním centrem 

 SO02 – Hygienické zařízení s šatnami 

 SO03 – Restaurace v lesoparku 

 SO04 – Objekt šaten u sportovišť 

Připojení bude provedeno na veřejný vodovodní řad PE DN 80, který prochází přes 

řešené území na jižní straně podél a pod cyklostezkou a dále se trasa stáčí na východní 

straně na sever podél nezpevněné pěší komunikace. Přípojka bude vedena kolmo 

k veřejnému vodovodu přes pozemky sportovního areálu či lesoparku. Trasa vedení 

vodovodní přípojky viz výkres č. 13 Vodovodní a kanalizační přípojky – situace. 

Tab. 1 Charakteristika vodovodních přípojek 

Označení 
Připojovaný 

objekt 
Délka přípojky 

Sklon 

přípojky 
DN/Materiál 

SO05 SO01 16,85 m 1 % 
SDR11 PE 100  

50 x 4,6 mm 

SO06 SO02 24,60 m 1,7 % 
SDR11 PE 100 

63 x 5,8 mm 

SO07 SO03 24,25 m 3,9 % 
SDR11 PE 100 

50 x 4,6 mm 

SO08 SO04 7,59 m 11,7 % 
SDR 11 PE 100 

63 x 5,8 mm 
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5.3.3 Vodovodní přípojka 

 

a) Provedení přípojek 

Vodovodní přípojky budou napojeny na veřejný vodovodní řad PE DN 80 vedený 

v řešeném území. Napojení přípojek bude provedeno pomocí teleskopické zemní soupravy 

HAWLE č. 9611. Navrtávací soustava na veřejný vodovod se skládá z navrtávacího pásu 

HACOM – litina (Hawle - Compakt) s připojovacím závitem 2“ č. 3350, dále z ISO 

kombinovaného navrtávacího šoupátka HAWLE DN 1“ z polyacelátu č. 2681, z HAWLE 

připojovací tvarovky č. 6221F, z dvojité redukční vsuvky, z teleskopické zemní soupravy 

HAWLE č. 9611 a uličním poklopem č. 1850. 

Vodovodní přípojka SO05 je navržena z potrubí SDR11 PE 100 50 x 4,6 mm, bude 

uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod vodovodní přípojky 

obvodovou konstrukcí bude opatřen PE chráničkou. Délka vlastní přípojky je 16,85 m ve 

sklonu 1 % se stoupáním k vnitřnímu vodovodu. Umístění vodoměrné sestavy je navrženo 

ve vodoměrné šachtě, která je umístěna pod zpevněným povrchem ve sportovním areálu ve 

vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Šachta je v provedení z plastu od výrobce HAWLE 

č.  202.10.  

Vodovodní přípojka SO06 je navržena z potrubí SDR11 PE 100 63 x 5,8 mm, bude 

uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod vodovodní přípojky 

obvodovou konstrukcí bude opatřen PE chráničkou. Délka vlastní přípojky je 24,60 m ve 

sklonu 1,7 % se stoupáním k vnitřnímu vodovodu. Umístění vodoměrné sestavy je 

navrženo ve vodoměrné šachtě, která je umístěna na travnatém povrchu ve sportovním 

areálu ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Šachta je v provedení z plastu od výrobce 

HAWLE č. 202.10.  

Vodovodní přípojka SO07 je navržena z potrubí SDR11 PE 100 50 x 4,6 mm, bude 

uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod vodovodní přípojky 

obvodovou konstrukcí bude opatřen PE chráničkou. Délka vlastní přípojky je 24,25 m ve 

sklonu 3,9 % se stoupáním k vnitřnímu vodovodu. Umístění vodoměrné sestavy je 

navrženo ve vodoměrné šachtě, která je umístěna na travnatém povrchu v lesoparku ve 

vzdálenosti 5 m od nezpevněné pěší komunikace. Šachta je v provedení z plastu od 

výrobce HAWLE č. 202.10.  

Vodovodní přípojka SO08 je navržena z potrubí SDR11 PE 100 63 x 5,8 mm, bude 

uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod vodovodní přípojky 

obvodovou konstrukcí bude opatřen PE chráničkou. Délka vlastní přípojky je 7,59 m ve 
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sklonu 11,7 % se stoupáním k vnitřnímu vodovodu. Umístění vodoměrné sestavy je 

navrženo uvnitř objektu ve výšce 0,75 m nad podlahou. 

Dimenze vodovodní přípojky je navrhnuta dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

[11]. Výpočet je uveden v příloze č. 1 Výpočet dimenze vodovodní přípojky. 

 

b) Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce, prostorová vedení v 

souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [7] a s ostatními 

doplňujícími předpisy. V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, 

před zahájením zemních prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich 

přesnému vytyčení. Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s 

podzemními vedeními. V ostatních místech se předpokládá strojní provádění zemních 

prací. Při těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v 

souladu s požadavky jejich správců. Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo v pažené 

rýze. V blízkosti objektů, bude potřeba důsledného pažení. Nutná minimální šířka rýhy je 

uvedena ve výkresové části. Výkopek bude ukládán podle rýhy a v případě vhodnosti bude 

použit do zásypu. 

 

c) Uložení potrubí 

Vodovodní přípojka SO05 k objektu SO01 je napojena na veřejný vodovodní řad 

v hloubce 1,380 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí prochází 

obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,090 m. Potrubí je navrženo se sklonem 

1 % ve stoupání k vnitřnímu vodovodu.   

Vodovodní přípojka SO06 k objektu SO02 je napojena na veřejný vodovodní řad 

v hloubce 1,490 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí prochází 

obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,030 m. Potrubí je navrženo se sklonem 

1,7 % ve stoupání k vnitřnímu vodovodu. 

Vodovodní přípojka SO07 k objektu SO03 je napojena na veřejný vodovodní řad 

v hloubce 1,890 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí prochází 

obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,050 m. Potrubí je navrženo se sklonem 

3,9 % ve stoupání k vnitřnímu vodovodu. 

Vodovodní přípojka SO08 k objektu SO04 je napojena na veřejný vodovodní řad v 

hloubce 1,950 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí prochází obvodovou 
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zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,050 m. Potrubí je navrženo se sklonem 11,7 % ve 

stoupání k vnitřnímu vodovodu. 

Vodovodní přípojky budou budovány výkopovou technologií paženou rýhou. Při 

výkopovém uložení bude potrubí pokládáno na zhutněné lože štěrkopísku tloušťky 

150  mm frakce 0 – 8 mm bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí bude proveden z písku 

v celkové výšce 250 mm. Obsyp kolem potrubí je hutněn po vrstvách tloušťky nejvýše 300 

mm vždy po obou stranách potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými 

dusadly. Zemina do výšky 300 mm nad povrchem potrubí bude hutněna ručně, dále potom 

strojně. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí nedeformovalo, nepoškodilo a 

výškově nebo vodorovně nepohnulo. Nad celou délkou potrubního vedení bude položena 

výstražná fólie s nápisem: „VODOVOD“, a to v minimální výšce 200 mm nad 

realizovanou vodovodní přípojkou. Zbylá část rýhy bude zasypána výkopovým 

materiálem, který bude hutněn po vrstvách o výšce 300 mm. Pro umožnění dodatečného 

zjištění polohy v zemi při jeho budoucím vyhledávání běžnými elektroakustickými 

vyhledávacími přístroji, bude nad potrubím v jeho ose uložen izolovaný vodič. Vodič se na 

vrchol potrubí upevní páskou obtočenou kolem potrubí. 

 

d) Koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi 

Při křížení vodovodního potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy zásady 

prostorového uspořádání dané normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení [7]. Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodní přípojky od ostatních 

inženýrských síti budou respektovat výše zmíněnou normu. 

 

e) Zkouška potrubí 

Zkouška vodovodních přípojek se skládá ze dvou částí dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 

vodovodního a závlahového potrubí [13]: 

- vizuální prohlídka 

- tlaková zkouška 

Vodovodní přípojka může být předána k používání pouze při provedení a kladném 

vyhodnocení zkoušek, o zkoušce se provede písemný protokol. Potrubí musí být při 

zkoušce plněno vodou, která musí splňovat mikrobiologické a biologické požadavky na 

pitnou vodu. Po dokončení zkoušky bude proveden proplach vodovodního řadu a 

bakteriologická zkouška dodávané vody. 
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f) Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná 

ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména ČSN 73 3050 – 

Zemní práce a zákon č. 309/2006 sb., zákon o zajištění BOZP. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy 

pro potrubí tak, aby nedošlo k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního 

prostředí (zpevněné plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty). Před započetím 

zemních prací je nutné zabezpečit polohové a výškové vytyčení všech podzemních 

inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.  

 

5.4 Kanalizační přípojky – technická zpráva 

 

5.4.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Kanalizační přípojka pro objekty SO01, SO02, SO03, SO04 

Místo stavby: Mezi mosty, Sezemice 533 04 

Parcelní číslo: Objekt SO01 – 1 479/1, SO02 – 1 479/1, SO03 - 1 165/1, SO04 – 1 161/1 

Kraj: Pardubický 

Stavební příslušnost: Stavební úřad Sezemice 

 

5.4.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

Technická zpráva řeší kanalizační přípojky k objektům v navrhovaném sportovním areálu 

a lesoparku, jedná se o tyto objekty: 

 SO01 – Restaurace s informačním centrem 

 SO02 – Hygienické zařízení s šatnami 

 SO03 – Restaurace v lesoparku 

 SO04 – Objekt šaten u sportovišť 

Připojení bude provedeno na veřejný splaškový kanalizační řad KG PVC DN 250, 

který prochází přes řešené území na jižní straně podél a pod cyklostezkou a dále se trasa 

stáčí na východní straně na sever podél nezpevněné pěší komunikace. Splaškové vody jsou 

odváděny do čistírny odpadních vod (viz příloha č. 4 Výpočet velikosti a typu biologické 

ČOV). Přípojka bude vedena kolmo ke kanalizační stoce přes pozemky sportovního areálu 

či lesoparku. Trasa vedení vodovodní přípojky viz výkres č. 13 Vodovodní a kanalizační 

přípojky – situace. 
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Tab. 2 Charakteristika kanalizačních přípojek 

Označení 
Připojovaný 

objekt 
Délka přípojky 

Sklon 

přípojky 
DN/Materiál 

SO09 SO01 21,20 m 2,5 % 
PVC SN4 SDR41 

DN 150 

SO10 SO02 27,55 m 3,5 % 
PVC SN4 SDR41 

DN 150 

SO11 SO03 17,40 m 13,6 % 
PVC SN4 SDR41 

DN 150 

SO12 SO04 11,75 m 16,0 % 
PVC SN4 SDR41 

DN 150 

 

5.4.3 Kanalizační přípojky 

a) Provedení kanalizačních přípojek 

Kanalizační přípojky budou provedeny PVC trubkou se strukturovanou stěnou SN4 SDR 

41 DN 150 PipeLife (vícevrstvá červenohnědá trubka z PVC dle ČSN EN 13 476-2, typ A1 

s hladkým vnějším i vnitřním povrchem, vnější a vnitřní stěna spojena vypěněnou 

mezivrstvou z PVC, SN xx dle ČSN EN 9969, Integrované hrdlo dle ČSN EN 13 476-2, s 

vloženým těsnicím kroužkem z elastomeru). Přípojky jsou opatřeny revizní šachtou ID DN 

315 z PP. Tato šachta se skládá ze vstřikovaného šachtového dna z PVC s tvarovanou 

kynetou/kynetami, z prodloužení šachty vlnité DN/ID 315 z PP, z teleskopického poklopu 

s hladkou PVC trubkou, pryžovou těsnicí manžetou a litinovým zakončením. Vtok i výtok 

šachty vytvoří spoj vloženým jazýčkovým elastomerovým těsnicím kroužkem.  

Kanalizační přípojka SO09 k objektu SO01 je navržena z potrubí PVC SN4 SDR41 

DN 150, bude uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod kanalizační 

přípojky obvodovou konstrukcí bude opatřen pískovým hrdlem KGAMS. Délka vlastní 

přípojky je 21,20 m ve sklonu 2,5 % se stoupáním k vnitřní kanalizaci. Umístění revizní 

šachty je 1,0 m od hranice pozemku sportovního areálu pod zpevněným povrchem. 

Součástí přípojky bude lapák tuku z důvodu umístění restaurace v objektu. Výpočet 

kapacity lapáku je uveden v příloze č. 4 Výpočet kapacity lapáku tuku. 

Kanalizační přípojka SO10 k objektu SO02 je navržena z potrubí PVC SN4 SDR41 

DN 150, bude uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod kanalizační 

přípojky obvodovou konstrukcí bude opatřen pískovým hrdlem KGAMS. Délka vlastní 
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přípojky je 27,55 m ve sklonu 3,5 % se stoupáním k vnitřní kanalizaci. Umístění revizní 

šachty je 1,0 m od hranice pozemku sportovního areálu pod travnatým povrchem. 

Kanalizační přípojka SO11 k objektu SO03 je navržena z potrubí PVC SN4 SDR41 

DN 150, bude uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod kanalizační 

přípojky obvodovou konstrukcí bude opatřen pískovým hrdlem KGAMS. Délka vlastní 

přípojky je 17,40 m ve sklonu 13,6 % se stoupáním k vnitřní kanalizaci. Umístění revizní 

šachty je 6,7 m od nezpevněné pěší komunikace pod travnatým povrchem v lesoparku. 

Součástí přípojky bude lapák tuku z důvodu umístění restaurace v objektu. Výpočet 

kapacity lapáku je uveden v příloze č. 4 Výpočet kapacity lapáku tuku. 

Kanalizační přípojka SO12 k objektu SO04 je navržena z potrubí PVC SN4 SDR41 

DN 150, bude uložena v zemi, obsypaná pískem a zasypaná zeminou. Průchod kanalizační 

přípojky obvodovou konstrukcí bude opatřen pískovým hrdlem KGAMS. Délka vlastní 

přípojky je 11,75 m ve sklonu 16,0 % se stoupáním k vnitřní kanalizaci. Umístění revizní 

šachty je 1,0 m od hranice pozemku sportovního areálu pod zpevněným povrchem. 

Dimenze kanalizační přípojky je navrhnuta dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a 

kanalizační přípojky [14]. Výpočet je uveden v příloze č. 2 Výpočet dimenze kanalizační 

přípojky. 

 

b) Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce, prostorová vedení v 

souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [7] a s ostatními 

doplňujícími předpisy. 

V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením 

zemních prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému 

vytyčení. Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními 

vedeními. V ostatních místech se předpokládá strojní provádění zemních prací. Při těsném 

souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky 

jejich správců. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo v pažené rýze. V blízkosti 

objektů, bude potřeba důsledného pažení. Nutná minimální šířka rýhy je uvedena ve 

výkresové části. Výkopek bude ukládán podle rýhy a v případě vhodnosti bude použit do 

zásypu. 
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c) Uložení potrubí 

Kanalizační přípojka SO09 k objektu SO01 je napojena na veřejný kanalizační splaškový 

řad v hloubce 2,135 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí prochází 

obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 2,135 m. Potrubí je navrženo se sklonem 

2,5 % ve stoupání k vnitřní kanalizaci.  

 Kanalizační přípojka SO10 k objektu SO02 je napojena na veřejný kanalizační 

splaškový řad v hloubce 2,485 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí 

prochází obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,080 m. Potrubí je navrženo se 

sklonem 3,5 % ve stoupání k vnitřní kanalizaci.   

 Kanalizační přípojka SO11 k objektu SO03 je napojena na veřejný kanalizační 

splaškový řad v hloubce 3,620 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí 

prochází obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,100 m. Potrubí je navrženo se 

sklonem 13,6 % ve stoupání k vnitřní kanalizaci.   

Kanalizační přípojka SO12 k objektu SO04 je napojena na veřejný kanalizační 

splaškový řad v hloubce 3,150 m pod úrovní upraveného terénu. V místě, kde potrubí 

prochází obvodovou zdí, bude přípojka uložena v hloubce 1,110 m. Potrubí je navrženo se 

sklonem 16 % ve stoupání k vnitřní kanalizaci.   

Kanalizační přípojka bude budována výkopovou technologií. Při výkopovém 

uložení bude potrubí ukládáno na zhutněné lože štěrkopísku tloušťky 150 mm frakce 0 – 

8  mm bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí bude proveden z písku v celkové výšce 

250  mm. Obsyp kolem potrubí je hutněn po vrstvách tloušťky nejvýše 300 mm, vždy po 

obou stranách potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými dusadly. 

Zemina do výšky 300 mm nad povrchem potrubí bude hutněna ručně, dále potom strojně. 

Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí nedeformovalo, nepoškodilo a výškově nebo 

vodorovně nepohnulo. Nad celou délkou potrubního vedení bude položena výstražná fólie 

s nápisem: „KANALIZACE“, a to v minimální ve výšce 200 mm nad kanalizační 

přípojkou. Zbylá část rýhy bude zasypána výkopovým materiálem, který bude hutněn po 

vrstvách o výšce 300 mm. Pro umožnění dodatečného zjištění polohy potrubí v zemi při 

jeho budoucím vyhledávání běžnými elektroakustickými vyhledávacími přístroji, bude nad 

potrubím v jeho ose uložen izolovaný vodič. Vodič se na vrchol potrubí upevní páskou 

obtočenou kolem potrubí. 
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d) Uložení revizní šachty 

Dno výkopu se upraví pomocí písku, jemného štěrku nebo štěrkopísku o tl. 100 mm.  Při 

hloubení výkopu se musí dbát na to, aby připojení potrubí k šachtě bylo provedeno bez 

vzniku napětí ve spojích. Při pokládce nesmí být ve výkopu voda. Šachtové dno se uloží 

tak, aby bylo zeminou rovnoměrně podepřeno tělo šachty i hrdla. Tak jako u trubek nesmí 

dojít k bodovému uložení na kamenech a výčnělcích. Poloha se zkontroluje pomocí 

vodováhy. Připojí se potrubí a znovu se zkontroluje poloha horní hrany. Šachtové dno se 

obsype zásypovým materiálem o zrnitosti do 22 mm, zásyp se přiměřeným způsobem 

zhutní. Do hrdla šachty se vsune prodloužení šachty až na doraz. Postup vložení kroužku i 

připojení trub je stejné jako při spojování trubek. Šachta se dále obsypává vhodným 

materiálem v rovnoměrných vrstvách o tloušťkách 200 mm. Strojní hutnění je možno 

použít zhruba od 500 mm nad horní hranou šachtového dna. Následně se osadí vhodný 

poklop. 

 

Obr. 14 Uložení revizní šachty [35] 

e) Koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi 

Při křížení kanalizačního potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy zásady  

prostorového uspořádání dané normou ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení [7]. Vodorovné a svislé vzdálenosti kanalizační přípojky od ostatních 

inženýrských síti budou respektovat výše zmíněnou normu. 
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f) Zkouška potrubí 

Podle požadavků budoucího uživatele, v souladu s ochranou podzemních vod a zabránění 

přítoku podzemních balastních vod musí být potrubí splaškové kanalizace vodotěsné dle 

příslušné normy ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

Z tohoto důvodu budou na nově vybudovaných kanalizačních přípojkách provedeny 

zkoušky vodotěsnosti dle výše uvedené normy. 

Zkoušku vodotěsnosti kanalizační přípojky se provádí v úsecích mezi šachtami, 

nebo jinými objekty. Před vlastním provedením zkoušky se zaslepí všechna připojení k 

přípojce. Zkouška vodotěsnosti se provádí buď vzduchem – metoda L, nebo vodou – 

metoda W. Typ metody se provádí po dohodě s odběratelem. Metoda L je výhodnější 

vzhledem k bezpečnosti prováděné práce. Při vlastní kontrole posuzujeme provedení 

utěsnění trvalých spojů a spár a dodržení projektem předepsaného způsobu uložení. 

Zkouška vodotěsnosti kanalizační přípojky se provádí obvykle současně se zkouškou 

stoky, do níž je přípojka zaústěna. Mohou se ale zkoušet i samostatně. Na závěr zkoušky se 

provede zápis o provedení zkoušky, tzv. Protokol o zkoušce vodotěsnosti stok vzduchem či 

vodou podle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

 

g) Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná 

ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména ČSN 73 3050 – 

Zemní práce a zákon č. 309/2006 sb., zákon o zajištění BOZP. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy 

pro potrubí tak, aby nedošlo k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního 

prostředí (zpevněné plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty). Před započetím 

zemních prací je nutné zabezpečit polohové a výškové vytyčení všech podzemních 

inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby. Při provozu 

kanalizačních zařízení se obsluha musí řídit ustanovením platného kanalizačního řadu. 

Veškeré práce budou provedeny oprávněnou firmou. Budou prováděny pravidelné 

kontroly, revize a zkoušky dle příslušných norem a předpisů nebo doporučeními od daných 

výrobců. 
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5.5 Koupací biotop 

Koupací jezírko neboli biotop, je uměle vytvořené přírodní jezírko, ve kterém čistící 

schopnost na sebe berou rostliny a mikroorganismy žijící v jezírku ve štěrkovém loži. [2] 

Podstatou biotopu je biologický způsobu udržování čisté vody, bez chemie, za 

působení vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. 

 

5.5.1 Koupací biotop jako nejefektivnější „přírodní“ alternativa veřejných koupališť 

Možnost koupání je pro obyvatele obcí a měst vždy velmi oblíbenou a vyhledávanou 

atrakcí. Koupaliště poskytuje v horkých letních měsících vítané osvěžení a je využíváno 

nejen místními, ale i lidmi z širokého okolí. V okolí biotopu jsou tyto stavby vždy 

vyhledávanou alternativou k přeplněným, plošně skromným chemickým bazénům. 

Přírodní koupací biotop představuje trend, nejen v současné zahradní architektuře, 

ale i v architektuře současné moderní obce. Smyslem takovéhoto koupacího biotopu je 

poskytnout jeho uživatelům více relaxace a pohody, ale i zároveň zlepšit životní prostředí 

prvky s poměrně nízkými náklady na realizaci, provoz a údržbu, což naopak ocení 

především provozovatel biotopu. Přírodní koupací plochy totiž nabízejí relativně snadnou a 

výrazně levnější možnost vybudování nového veřejného koupaliště v obci. Biotop se dá 

využít také při opravě nebo obnově starého již neprovozovaného koupaliště. 

 V porovnání pořizovacích nákladů na výstavbu bazénu s chemicky ošetřovanou 

vodou, které se pohybují mezi 9 000 – 13 000 Kč/ m
2
, s náklady na zřízení přírodního 

biotopu s průměrnou cenou 3 000 – 4 500 Kč/m
2
, vyznívá velmi příznivě pro výstavbu 

přírodní verze veřejného koupaliště. Také při porovnání provozních nákladů, kde se u 

klasického koupaliště pohybuje cena 4 Kč/m
2
/den (kde je zahrnuto spotřeba všech 

dezinfekčních a algicidních přípravků, elektrické energie, výměna a doplňování vody, 

obsluhy technologického zařízení a údržba areálu), se lépe umisťuje koupací biotop 

s částkou zhruba 1 Kč/m
2
/den. Ze zkušeností z dosud realizovaných staveb jsou přírodní 

koupací biotopy vzhledem ke svým nízkým provozním nákladům neztrátové, obcím 

přináší často výrazný zisk. 

Mezi další výhodu ve volbě veřejného koupaliště pomocí přírodního biotopu je 

bezesporu nechemicky upravovaná vody, o kterou je čím dál tím větší zájem veřejnosti, 

vzhledem k častému výskytu alergií. Biotop totiž poskytuje zcela odlišnou kvalitu koupání 

než běžný bazén s chemicky upravovanou vodou. Koupací biotop je přínosem pro životní 

prostředí, na které má velmi pozitivní vliv.  
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5.5.2 Koupací biotopy v rámci ČR a SR 

Koupací biotop Kovalovice 

První veřejný koupací přírodní biotop svého druhu v ČR se nachází v obci Kovalovice asi 

17 km východně od Brna. Areál koupaliště byl otevřen v polovině června 2007. 

Nádrž koupacího biotopu je umístěna téměř ve středu areálu, má tvar asymetrického oválu. 

Biotop má umístěna dvě dřevěná mola a dětské brouzdaliště s vodním hřibem.  

Hloubka koupací části: 1,00 m – 4,00 m.  

Plocha celého biotopu:  1700 m
2
 z toho plocha koupací části přibližně 950 m

2
. 

Součástí areálu je restaurace s terasou, zázemí biotopu (převlékárny, hygienická zařízení), 

hřiště na beachvolejbal, minigolf, multifunkční hřiště s umělým povrchem na tenis, 

basketbal, volejbal, nohejbal. 

 
Obr. 15 Koupací biotop Kovalovice [30] 

Přírodní koupací biotop Kotynka  

Veřejné přírodní koupaliště Kotynka se nachází ve městě Dobřany, vzdáleném cca 10 km 

jižně od Plzně a do provozu bylo uvedeno začátkem září 2010. Jedná se o největší přírodní 

veřejné koupaliště na území Plzeňského kraje a rovněž v ČR. Maximální denní kapacita je 

určena na 1 500 návštěvníků. Celková koupací plocha přes 2500 m
2
 zahrnuje brouzdaliště, 

plochu pro neplavce, plochu pro plavce se skokanským můstkem a mola pro opalování.  

 

Obr. 16 Koupací biotop Kotynka [26] 
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Přírodní koupací biotop Snina  

Největší přírodní koupací biotop na Slovensku se nachází ve městě Snina vzdáleném cca 

20 km východně od Humenného na východním Slovensku. Provoz koupaliště byl zahájen 

koncem června 2011. Přírodní biotop se nachází v rekreační oblasti Sninské rybníky, 

přibližně 3 km od centra města. Samotná nádrž je nepravidelného oválného tvaru o 

rozměrech cca 53 x 85 m, je rozdělena na plaveckou, neplaveckou část a brouzdaliště. 

Celková vodní plocha je 6155 m
2
, plocha koupací části je 3510 m

2
. 

 

Obr. 17 Koupací biotop Snina [25] 

Koupací biotop Praha – Radotín 

Tento biotop jsem osobně navštívila v rámci sběru podkladů a informací pro svůj návrh. 

Areál biotopu vznikl na místě brownfieldu bývalé problematické čističce odpadních vod. 

Svého otevření se dočkal v červnu 2014, ihned po zahájení provozu se stal biotop velmi 

oblíbeným a navštěvovaným, v tropických dnech muselo dojít i k omezení vstupu nových 

návštěvníků do areálu, z důvodu naplněné kapacity, která činí přibližně 700 osob. 

Celková vodní plocha (vč. biologické části) je 5 373 m
2
. 

 
Obr. 18 Koupací biotop Radotín [fotografie autorka] 
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5.5.3 Technické řešení koupacího biotopu ve sportovním areálu 

Koupací biotop je hlavní prvkem navrhovaného sportovního areálu, jeho umístění je 

v centrální části celého areálu, viz výkres č. 18 Koupací biotop. 

Systém biotopu je navržen dvoukomorový. Biologická část je umístěna mimo 

plaveckou část. Dvoukomorový systém byl navržen z hlediska jednoduchosti veřejného 

provozu. 

Základní parametry: 

- Celková vodní plocha: 2 185 m
2 

- Vodní plocha koupací části: 1 510 m
2 

- Plocha plavecké části: 807 m
2 

- Plocha neplavecké části: 468 m
2 

- Plocha brouzdaliště: 235 m
2 

- Hloubka nádrže  - plavecká část: max. 3,5 m 

                              - neplavecká část: 0,40 - 1,20 m 

                              - brouzdaliště: 0,00 - 0,40 m 

- Vodní plocha biologické části: 675 m
2 

- Hloubka biologie: 0,15 - 0,85 m 

 

a) Koupací část biotopu 

Nádrž koupací části je navrhnuta v půdorysném nepravidelném oválném tvaru s nejdelšími 

rozměry 56,6 x 53,7 m. Hloubka biotopu je proměnlivá, pohybuje se od 0,0 m do hloubky 

1,2 m u neplavecké části a do 3,5 m v plavecké části. Vodní hladina v brouzdališti je do 

výšky 0, 4 m. Hloubka pro neplavce bude vyznačena. Vstup a výstup z biotopu je umožněn 

v pozvolné části pomocí ramp nebo schodišťových stupňů. Brodítka k omytí nohou se 

obecně u biotopu nepoužívají, nicméně je třeba dbát na důslednou předkoupací hygienu 

(sprchy). Koupací část je lemována vstupní zónou z vymývané dlažby (kompozitně 

spojené kamenivo) šířky 3,5 m. Toto řešení vytváří homogenní povrch přírodního 

charakteru. Tvoří nášlapnou vrstvu zabraňující uklouznutí návštěvníků, barevně lze odlišit 

jednotlivé plavecké zóny. 

Konstrukční řešení nádrže je navrhnuto pouze terénními úpravy, kdy dojde 

k vyhloubení jámy požadované hloubky a pozvolných sklonů ke středu biotopu. Dno 

nádrže tvoří zhutněná zemina vyrovnaná do požadovaného tvaru a sklonu, následuje 

pískový podsyp tloušťky 50 mm, geotextílie a hydroizolační fólie tloušťky 2 mm. 
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b) Biologická část 

Biologická část se skládá z laguny o půdorysném rozměru 41,35 x 29,4 m, tvar laguny má 

specifický tvar. Hloubka biologické části se pohybuje od 0,25 m po maximálních 0,85 m. 

Regenerační část je vysázena vhodnou litorální vegetací. Nezbytností je důsledná údržba 

odsávání nadměrných množství organických nečistot. Zamezení přístupu návštěvníků k 

biologii zajistí osázení keřů a osazení informační cedule zákaz vstupu. Kolem celé 

biologické části bude proveden chodník z vymývané dlažby v šířce 0,5 m ve spádu od 

biologie (2%). Aby byla zajištěna optimální filtrace přes biologickou část, je nutné její 

plochu rovnoměrně osadit druhovým složením rostlin. Filtrační část obsahuje křemičitý 

písek a oblázky. Celý čistící systém obsahuje ještě mechanické filtrační jednotky před 

vypouštěním vody do biologické části. 

 

c) Systém cirkulace vody v biotopu 

Voda se v koupališti pohybuje pomocí čerpadel v uzavřeném okruhu. V průběhu užívání se 

doplňuje pouze odpar. Ztráty budou doplňovány z akumulačních nádrží dešťových vod. 

Voda z koupací části je odebírána ze spodní výpusti a ze čtyř hladinových bočních 

skimmerů. Primární mechanické předčištění cirkulující vody zajišťují flísové mechanicko- 

biologické filtry na vstupu do biologie. Biologické čištění probíhá v labyrintním systému 

hydroponického substrátu. Přes biologii voda gravitačně protéká přes filtrační potůček do 

koupací části. Základem filtračních substrátů jsou křemičité písky a oblázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Filtry v biologické části [fotografie autorka] 
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d) Zdroj vody 

Koupací biotop bude napouštěn vodou z Mlýnského náhonu. Předpokládaná doba 

napouštění bude rozložena do období 1,5 měsíce. Pro dopouštění odpařené vody budou 

využívány akumulační nádrže dešťových vod. 

Pokud bude zjištěno z hygienického rozboru vody z Mlýnského náhonu, že voda 

není vhodná pro koupací biotop, bude zdrojem vody vodovodní řad, který prochází 

řešeným územím. 

 

e) Vypouštění biotopu 

Přírodní biotopy nejsou každoročně vypouštěny. Celkové vypuštění se provádí v cyklu 

3   – 7 let za účelem, vyčištění plavecké části biotopu, kontroly hydroizolací a rozvodů. 

Vypouštění bude prováděno zpět do Mlýnského náhonu. 

 

5.6 Hospodaření s dešťovou vodou 

Jelikož je řešené území rozsáhlé a umístěné mezi dva vodní toky, řekou Loučnou a 

Mlýnským náhon, je důležité navrhnout vhodné nakládání s dešťovými vodami. 

V území se předpokládá vysoká hladina podzemní vody, proto zasakování 

veškerých dešťových vod ze zpevněných ploch a střech objektů není vhodné. Dešťová 

kanalizace není v území navrhnuta. 

Nakládání s dešťovými vodami je tvořeno kombinovaným systémem odvodnění 

pomocí vodopropustných povrchů zpevněných ploch a odvodem vod spádováním do 

liniových odvodnění s přepadem do odvodňovacích příkopů. Dešťové vody ze střech 

objektů budou shromažďovány ve dvou akumulačních nádržích a zpětně využívány na 

splachování toalet, kropení travnatých ploch a doplňování vypařené vody z koupacího 

biotopu. 

 

5.6.1 Odvodnění zpevněných ploch 

Jedná se o odvodnění dvou velkých zpevněných ploch v severní části území – parkoviště a 

plocha sportovišť ve sportovním areálu. Parkovací plocha je odvodněna pomocí 

vytvořeného sklonu, po kterém dešťová voda stéká do liniových zatravněných mělkých 

průlehů. Dále je voda odvedena liniovým žlabem s pojízdným pozinkovaným roštem do 

odvodňovacích příkopů, které jsou zaústěny do Mlýnského náhonu. Pro parkovací plochu 

není nutné navrhovat odlučovač ropných látek, protože se jedná o parkování pouze pro 
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osobní automobily a před vtokem dešťových vod do recipientu bude voda dvakrát 

přečištěna pomocí travnatých ploch. Podobným způsobem je odvodněna i plocha 

sportovišť ve sportovním areálu. Kombinace liniových žlabů a odvodňovacích příkopů 

odvádí dešťové vody také do Mlýnského náhonu. Umístění a délky odvodňovacích příkopů 

je zobrazeno ve výkrese č. 19 Hospodaření s dešťovou vodou. 

 

Obr. 20 Pojízdný odvodňovací žlab [27] 

 

5.6.2 Akumulační nádrž 

V řešené ploše jsou navrhnuty dvě akumulační nádrže, které shromažďují dešťové vody ze 

střech umístěných objektů. První nádrž je situována v severovýchodní části sportovního 

areálu. Odvádí dešťové vody z objektu SO04 Šaten u sportovišť a z objektu SO03 

Restaurace v lesoparku. Akumulační nádrž je navrhnuta s přepadem do nedalekého 

odvodňovacího příkopu. Druhá nádrž je situována v jihovýchodní části areálu a odvádí 

dešťové vody z objektu SO01 Restaurace s informačním centrem a z objektu SO02 

Hygienické zařízení s šatnami. Nádrž je navrhnuta s přepadem do koupacího biotopu. 

Požadovaná kapacita akumulačních nádrží je vypočtena v příloze č. 5 Výpočet kapacity 

akumulační nádrže. 
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5.7 Dopravně provozní vztahy řešeného území 

5.7.1 Provozní vztahy 

Tato podkapitola řeší provoz v celém zájmovém území. To je tvořeno třemi samostatně 

provozními celky. Areálem TJ Spartak Sezemice, nově navrženým sportovním areálem a 

lesoparkem umístěného podél Mlýnského náhonu.  

Areál TJ Spartak Sezemice bude fungovat jako v současné době samostatně, 

pozemek je ve vlastnictví ČSTV TJ Spartak Sezemice. Areál je volně přístupný, díky 

umístění zdejší restaurace a mateřské školy. Při fotbalových zápasech či jiných sportovních 

a kulturních akcí je zde vybíráno vstupné. V návrhu se počítá s vybudováním nové 

parkovací plochy přímo pro užívání návštěvníků a zaměstnanců areálu.  

Sportovně rekreační areál je umístěn v centrální části území. Jeho provoz bude 

záležet na investorovi, tím může být samotné město Sezemice nebo soukromý investor. 

Prostorové uspořádání areálu odděluje provoz vstupu návštěvníků a technický provoz, jako 

je zásobování restaurace, či odvoz odpadů. Co se týče vstupného, tak bych navrhovala 

systém barevných pásek na ruku. Celý areál nabízí různorodé aktivity, jako je koupání, 

sportovní plochy, minigolf a další. Ne všichni návštěvníci přijdou do areálu, aby 

vyzkoušeli všechny nabízené atrakce, nebo si chtějí pouze zajít do restaurace. Proto by u 

vstupu nahlásili, o jakou aktivitu mají zájem a podle toho by zaplatili vstupné a dostali 

barevnou pásku, která bude odlišovat například vstupné za biotop od vstupného pouze na 

sportovní plochy. Kontrola by probíhala náhodně, například v místě biotopu plavčíkem.  

Provoz lesoparku bude jednoduchý, celá plocha je veřejně přístupná. Investorem by 

zřejmě bylo město Sezemice, které by se staralo o následnou údržbu celého lesoparku a 

přilehlých ploch. 

 

5.7.2 Dopravní vztahy 

Dopravní provoz je naznačen na výkrese č. 20 Dopravně provozní vztahy. Jedná se o 

pohyb a místo vjezdu do území pro návštěvníky, zásobování, složky záchranného systému, 

cyklistů. Vjezdy do území jsou umístěny na třech místech ze silnice I/36, z ulice Mezi 

mosty.  
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6. Ekonomické zhodnocení 

Výpočet celkových nákladů na výstavbu je stanoven dle cenových ukazatelů (české 

stavební standarty pro rok 2014) a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 

(ústav územního rozvoje). Ceny jednotlivých stavebních objektů jsou bez DPH. 

Propočet nákladů byl vytvořen v mé bakalářské práci z roku 2013, v diplomové práci se 

věnuji jeho změnám. 

Tab. 3 Náklady stavebních objektů 

Stavební 

objekt 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

1. POZEMEK 

  m
2
 47 683 750 35 897 250,- 

Celkem za pozemek 35 897 250,- 

2. STAVEBNÍ OBJEKTY 

A) Navrhované budovy 

SO01 
Restaurace s 

informačním centrem 
m

3
 1 620 5 800 9 396 000,- 

SO02 
Hygienické zařízení s 

šatnami 
m

3
 1 285 5 800 7 453 000,- 

SO03 
Restaurace v 

lesoparku 
m

3
 1 611      7 394 11 911 734,- 

SO04 Šatny u sportovišť m
3
 1 194 7 394 8 828 436,- 

Celkem za budovy 37 589 170,- 

B) Technická infrastruktura 

SO05 Kanalizace  

 
Kanalizační řad DN 

250 plast 
m 317,5 5 655 1 795 463,- 

 Kanalizační šachta ks 4 15 000 60 000,- 

 ČOV 300 EO ks 1 346 000 346 000,- 

 Lapák tuku ks 2 10 000 20 000,- 

 
Kanalizační přípojka 

DN 150 plast 
m 78 3 700 288 600,- 

Celkem za kanalizaci 2 510 063,- 

SO06 Vodovod  

 
Vodovodní řad DN 

80 plast 
m 443,5 2 360 1 046 660,- 

 Vodovodní přípojka m 74 4 300 318 200,- 

 Vodoměrná šachta ks 4 21 600 86 400,- 

Celkem za vodovod 1 451 260,- 

SO07 Elektrické vedení  

 
El. kabelové vedení 

NN  
m 432 2 129 919 728,- 

 Trafostanice ks 1 300 000 300 000,- 

 
El. přípojka zemní 

kabel 
m 64,4 437 28 143,- 

Celkem za elektrické vedení 1 247 871,- 
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Stavební 

objekt 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

SO08 Veřejné osvětlení  

 Osvětlení uliční ks 5 44 500 222 500,- 

 Osvětlení parkové ks 30 30 980 929 400,- 

 Celkem za veřejné osvětlení 1 151 900,- 

SO09 
Hospodaření 

s dešťovou vodou 
 

 Odvodňovací příkop m 310 3 400 1 054 000,- 

 Odvodňovací žlab m 291 550 160 050,- 

 Akumulační nádrž ks 2 42 250 84 500,- 

Celkem za hospodaření s dešťovou vodou 1 298 550,- 

Celkem za technickou infrastrukturu 7 659 644,- 

C)  Dopravní infrastruktura 

SO10 

Parkoviště 

z kameniva 

prolévaného živicí 

m
2
 3 730 2 458 9 168 340,- 

SO11 
Obslužné 

komunikace asfalt 
m

2
 835 907 757 345,- 

SO12 
Zpevněná pěší 

komunikace 
m

2
 3 532 937 3  309 484,- 

SO13 
Nezpevněná pěší 

komunikace 
m

2
 3 952 217 857 584,- 

SO14 Cyklostezka m
2
 2 143 819 1 755 117,- 

SO15 Dřevěná lávka m
2
 37,91 25 000 947 750,- 

Celkem za dopravní infrastrukturu 16 795 620,- 

D) Zpevněné a nezpevněné plochy 

SO16 Zpevněné plochy m
2
 4190 1 758 7 366 020,- 

SO17 Nezpevněné plochy m
2
 877 217 190 309,- 

Celkem za zpevněné a nezpevněné plochy 7 556 329,- 

E) Koupací jezero - biotop 

S018 Biotop  

Celkem za biotop 7 426 750,- 

F) Hřiště 

SO19 Dětské hřiště  

 
Bezbariérový hrací 

prvek 
ks 1 125 300 125 300,- 

 Hrad jednověžový ks 1 123 300 123 300,- 

 Opičí dráha ks 1 218 400 218 400,- 

 Houpačka ks 1 23 000 23 000,- 

 Pískoviště ks 1 19 000 19 000,- 

 Prolézačka housenka ks 1 33 700 33 700,- 

 Pružinové houpadlo ks 2 9 400 18 800,- 

 Hrací stěna ks 1 29 400 29 400,- 

 Houpačka ks 1 18 500 18 500,- 

 Oplocení m 918 250 229 500,- 

 Dopadové plochy m
2
 410 1 450 594 500, 

SO20 Dětské hřiště les.   450 000 450 000,- 
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Stavební 

objekt 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

SO21 Multifunkční hřiště ks 1 512 000 512 000,- 

SO22 Badmintonové hřiště ks 1 230 000 230 000,- 

SO23 Volejbalové hřiště ks 2 245 000 490 000,- 

S024 Tenisový kurt ks 1 250 000 250 000,- 

SO25 
Beachvolejbalové 

hřiště 
ks 1 75 000 75 000,- 

SO26 Petanque ks 1 25 000 25 000,- 

SO27 Fit park   350 000 350 000,- 

Celkem za hřiště 3 815 400,- 

G) Mobiliář 

SO28 Dřevěné lavičky ks 45 3 700 166 500,- 

SO29 Odpadkové koše ks 20 2 500 50 000,- 

SO30 Dřevěná terasa m
2
 3 500 580 2 030 000,- 

SO31 Dřevěný altán ks 2 45 600 91 200,- 

SO32 Posezení ks 14 15 000 210 000,- 

SO33 Minigolf   300 000 300 000,- 

Celkem za mobiliář 2 847 700,- 

       F) Oplocení areálu   

SO34 Oplocení S-R areálu m 500 760 380 000,- 

SO35 
Oplocení areálu TJ 

Spartak Sezemice 
m 525 760 399 000,- 

Celkem za oplocení 779 000,- 

H) Zeleň 

SO36 Kácení stromů ks 21 879 18 459,- 

SO37 Odstranění stařiny m
2
 23 600 18 424 800,- 

SO38 Terénní modelace m
2
 9 800 95 931 000,- 

SO39 Zatravnění m
2
 14 600 128 1 868 800,- 

SO40 Výsadba stromů ks 80 1 150 92 000 

SO41 Výsadba keřů ks 50 570 28 500,- 

Celkem za zeleň 3  363 559,- 

I) Bourací práce 

SO42 
Demolice stávajícího 

objektu 
m

3
 527,5 500 263 750,- 

SO43 Skládkování suti m
3
 527,5 400 211 000,- 

SO44 
Odstranění starého 

oplocení 
m 525 50 26 250,- 

Celkem za bourací práce 501 000,- 

CELKEM ZA STAVEBNÍ OBJEKTY 88 334 172,- 
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Tab. 4 Celkové náklady za stavební objekty 

Stavební 

objekt 
Název Celkem Kč 

SO01 - SO04 Navrhované budovy 37 589 170,- 

SO05 - SO09 Technická infrastruktura 7 659 644,- 

SO10 - SO15 Dopravní infrastruktura 16 795 620,- 

SO16 - SO17 Zpevněné a nezpevněné plochy 7 556 329,- 

SO18 Koupací biotop 7 426 750,- 

SO19 - SO27 Hřiště 3 815 400,- 

SO28 - SO33 Mobiliář 2 847 700,- 

SO34 - SO35 Oplocení areálu 779 000,- 

SO36 -  SO41 Zeleň 3 363 559,- 

SO42 - SO44 Bourací práce 501 000,- 

CELKEM ZA STAVEBNÍ OBJEKTY 88 334 172,- 

 

Tab. 5 Celkové náklady 

Název Celkem Kč 

Pozemek 35 897 250,- 

Stavební objekty 88 334 172,- 

Průzkumné a projektové práce (8%) 7 066 734,- 

Náklady na umístění stavby (5%) 4 416 709,- 

Rezerva (10%) 8 833 417,- 

CELKEM 144 548 282,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

6.2 Rozpočet – vodovodní přípojka 

Podrobný rozpočet vodovodní přípojky proveden pro přípojku SO05 k objektu SO01 

Restaurace s informačním centrem. Ostatní přípojky se budou lišit délkou potrubí a jeho 

cenou. Podkladem pro ceny je katalog společnosti HAWLE [29] a PipeLife [34]. 

Tab. 6 Rozpočet vodovodní přípojka 

Název 

výrobku 

Popis 

výrobku 

Číslo 

výrobku 
Výrobce Cena Obrázek 

Pás 

navrtávací 

HACOM 

litina 

Navrtávací pás 

s připojovacím 

závitem 2“ 

150 – 2“ 

č. 3350 HAWLE 860,- 

 

Šoupátko 

navrtávací 

domovní 

přípojky 

ISO – 

kombinované 

navrtávací 

šoupátko 

HAWLE DN 

1“ z 

polyacelátu 

č. 2681 HAWLE 1 880,- 

 

Připojovací 

tvarovka 

ISO – 

připojovací 

tvarovka pro 

PE 32 

6/4“- 32 

č. 6221F HAWLE 250,- 

 

Souprava 

zemní 

teleskopická 

Zemní 

teleskopická 

souprava pro 

domovní 

přípojky 2,0-

2,5m 

DN 3/4“ -2“ 

č. 9601 HAWLE 990,-  

Uliční 

poklop 

Model pro: 

armatury 

vodovodních 

přípojek 

č. 1650 HAWLE 460,- 

 

Vodoměrná 

šachta 

Šachta 

vodoměrná 

plast 

č. 202.10 HAWLE 14 480,- 
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Název 

výrobku 

Popis 

výrobku 

Číslo 

výrobku 
Výrobce Cena Obrázek 

Vodoměrná 

soustava 

Vodoměrná 

soustava se 

šroubením, 

kohoutem, 

filtrem a 

zpětnou 

klapkou 

č. 101.24 HAWLE 2 180,- 

 

Potrubí 

vodovodní 

přípojky 

Potrubí SDR 

11 PE 100 

50  x 4,6 

40,3 

Kč/m 
PipeLife 685,- 

 

Výstražná 

fólie 

Výstražná 

fólie pro vodu, 

barva bílá 

2,2 Kč/m 

17 m 
PipeLife 38,-  

Celkem 21 823,- 

Cena výkopu a úpravy povrchu (dle tabulek ÚUR) 
502 Kč/m

3 

6 400,- 

Celková cena bez DPH 28 223,- 

 

6.3 Rozpočet kanalizační přípojka 

Podrobný rozpočet kanalizační přípojky proveden pro přípojku SO09 k objektu SO01 

Restaurace s informačním centrem. Ostatní přípojky se budou lišit délkou potrubí a jeho 

cenou. Podkladem pro ceny je katalog společnosti PipeLife [33,35]. 

Tab. 7 Rozpočet kanalizační přípojka 

Název 

výrobku 

Popis 

výrobku 

Počet 

kusů 
Výrobce Cena Obrázek 

Kanalizační 

trubka DN 

150 

Kanalizační 

trubka SN 4 

DN 150 PVC 

7 x 3 m + 

1 x1 m 
PipeLife 3 456,- 

 

Koleno – 

připojení k 

řadu 

Koleno 45° 1 ks PipeLife 130,- 

 

 

Revizní 

šachta - 

krycí víko 

 

 

Krycí víko 

pochůzné 

DN/ID 315, 

osazení přímo  

 

     1 ks 
PipeLife 670,- 
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Název 

výrobku 

Popis 

výrobku 

Počet 

kusů 
Výrobce Cena Obrázek 

Prodloužení 

šachty 

Prodloužení 

šachty DN/ID 

315 

2 x 2 m PipeLife 1 720,- 
 

Spojka 

prodloužení 

šachty 

Spojka 

prodloužení 

šachty DN/ID 

315 

1 ks PipeLife 780,- 

 

Šachtové 

dno přímé 

Šachtové dno 

přímé (1 vtok - 

1 výtok) 

DN/ID 315 

pro 

připojovací 

potrubí DN 

150 

1 ks PipeLife 950,- 

 

Celkem 7 706,- 

Cena výkopu a úpravy povrchu (dle tabulek ÚUR) 
502 Kč/m

3 

10 542,- 

Celková cena bez DPH 18 248,- 
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6.4 Propočet nákladů na výstavbu koupacího biotopu 

Zjednodušený výkaz výměr: 

- Celková vodní plocha: 2 185 m
2 

- Vodní plocha koupací části: 1 510 m
2 

- Plocha plavecké části: 807 m
2 

- Plocha neplavecké části: 468 m
2 

- Plocha brouzdaliště: 235 m
2 

- Vodní plocha biologické části: 675 m
2 

- Plocha vstupní zóny z vymývané dlažby 440 m
2 

- Plocha dřevěného mola: 153 m
2
 

- Počet venkovních sprch: 5 

Tab. 8 Propočet nákladů koupacího biotopu 

Položka Jednotka Počet 
Cena za 

jednotku v Kč 
Celková cena 

Terénní úpravy m
2
 2 600 95 247 000,- 

Koupací část m
2
 1 510 2 850 4 303 500,- 

Regenerační část m
2
 675 2 250 1 518 750,- 

Molo m
2
 153 5 500 841 500,- 

Vstupní prvky do 

koupací části 
- - 60 000 60 000,- 

Vodní atrakce ks 4 - 120 000,- 

Vstupní zóna 

z vymývané dlažby 
m

2
 440 650 286 000,- 

Venkovní sprchy ks 5 10 000 50 000,- 

Celková cena bez DPH 7 426 750,- 

Jednotlivé položky v sobě zahrnují: 

Terénní úpravy – odhad nákladu na srovnání terénu do roviny v celé ploše kolem biotopu 

Koupací část – odhad nákladů od terénních úprav, přes vlastní výstavbu, po položení 

izolačního souvrství a montáž technologie 

Regenerační část – odhad nákladů od terénních úprav, přes vlastní výstavbu, po položení 

izolačního souvrství, montáž technologie a dodávku a výsadbu rostlin 

Molo – molo z tropického dřeva a pozinkovaných částí 

Vstupní prvky do koupací části – rampy, schůdky 
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7. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo detailněji zpracovat územní studii sportovního areálu ve 

městě Sezemice, kterou jsem zpracovala ve své bakalářské práci v roce 2013. Jeho územní, 

technické, typologické a ekonomické řešení, dopravně – provozní vztahy a hospodaření 

s dešťovou vodou. Jedním z dalších hlavních cílů byl rozbor problematiky rekreace v okolí 

Sezemic, propojení cyklostezek a turistických tras s řešeným územím. Využití turistického 

potenciálu, který v současnosti samotné Sezemice nenabízejí. Zapojení Sezemic do širšího 

turistického okolí Pardubic. 

 

V urbanistickém návrhu došlo k některým méně významným změnám, především 

ke změně velikosti a orientace na světové strany navržených objektů, změně tvaru a 

technického řešení koupacího biotopu, změně trasy pro vjezd složek záchranného systému. 

Některé změny pocházejí z odborné rozpravy u státních závěrečných zkoušek nebo z 

postupného řešení jednotlivých objektů. Dále byly podrobněji zpracovány čtyři navržené 

objekty, jejich dispoziční, konstrukční, architektonické a provozní řešení. Součástí práce 

bylo technické řešení koupacího biotopu, rozbor jeho významu v obci a výhod, které 

přináší přírodní volba veřejného koupaliště. Dalšími body práce je návrh nakládání 

s dešťovými vodami v území a jeho dopravně provozní vztahy. Výstavbou nového 

sportovně rekreačního areálu se zvýší turistický potenciál Sezemic, proto byl vypracován 

rozbor rekreace v okolí Sezemic a Pardubic. 

 

Rozpracování urbanistického návrhu splňuje podmínky určené územním plánem 

města Sezemice, zohledňuje přírodní a technické podmínky území. Návrh byl vypracován 

dle platných zákonů, vyhlášek a norem. Během zpracování diplomové práce jsem 

vycházela ze svých znalostí, doporučené literatury a konzultací s odborníky v dané 

problematice. 

 

Návrh nového využití řešeného území, v podobě umístění sportovně rekreačních 

ploch bude určitě přínosem nejen pro místní obyvatelé, ale i pro širší veřejnost z okolních 

obcí. Vytvořený návrh nabízí široké spektrum využití jak sportovních aktivit, tak i míst pro 

odpočinek, které v Sezemicích citelně chybí. Novým využitím území mezi zajímavou 

přírodní lokalitou - mezi dvěma řekami vzniká poklidné místo pro celou rodinu. 
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Příloha č. 1 

Výpočet dimenze vodovodní přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Výpočet dimenze vodovodní přípojky  

Výpočet proveden dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů [12] 

QA – jmenovitý výtok [l/s] 

f – součinitel výtoku 

n – počet výtokových armatur 

Qd – výpočtový průtok [l/s] 

φ – součinitel současnosti odběru 

v – průtočná rychlost [m/s]  

1. Restaurace s informačním centrem  

Objekt typu II – ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody – např. hotely, 

restaurace 

Výtokové armatury u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks QA – jmenovitý výtok [l/s] 

Sprcha 2 0,2 

Pisoár 3 0,3 

Umyvadlo 10 0,2 

Výlevka 3 0,2 

Myčka nádobí 2 0,2 

Dřez kuchyňský 2 0,2 

Velkokuchyňský dřez 1 0,8 

Automatická pračka 1 0,2 

Jmenovitý průtok QA dle Tabulky 1 – Jmenovité výtoky (QA), součinitelé výtoku (f) a  

minimální požadované hydrodynamické přetlaky (pminFI) pro běžné výtokové armatury 

Výpočtový průtok 

𝑄𝑑 =  ∑  𝑓 ∗  𝑄𝐴𝑖 ∗ √𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Qd =  √2  ∗ 0,2 +  √3 ∗ 0,3 +  √10 ∗ 0,2 +  √3  ∗ 0,2 +  √2 ∗ 0,2 +  √2 ∗ 0,2 + √1 ∗

0,8 +  √1 ∗ 0,2 = 3,35 l/s   

Dimenze přípojky 

𝑑𝑖 = 35,7 ∗ √
𝑄𝑑

𝑣
= 35,7 ∗  √

3,35

2
= 46,2 𝑚𝑚  

Návrh dimenze potrubí DN 50 



 

 

2. Restaurace v lesoparku  

Objekt typu II – ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody – např. hotely, 

restaurace 

Výtokové armatury u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks QA – jmenovitý výtok [l/s] 

Sprcha 2 0,2 

Pisoár 2 0,3 

Umyvadlo 13 0,2 

Výlevka 3 0,2 

Myčka nádobí 2 0,2 

Dřez kuchyňský 2 0,2 

Velkokuchyňský dřez 1 0,8 

Automatická pračka 1 0,2 

Jmenovitý průtok QA dle Tabulky 1 – Jmenovité výtoky (QA), součinitelé výtoku (f) a  

minimální požadované hydrodynamické přetlaky (pminFI) pro běžné výtokové armatury 

Výpočtový průtok 

𝑄𝑑 =  ∑  𝑓 ∗  𝑄𝐴𝑖 ∗ √𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Qd =  √2  ∗ 0,2 +  √2 ∗ 0,3 +  √13 ∗ 0,2 +  √3  ∗ 0,2 +  √2 ∗ 0,2 +  √2 ∗ 0,2 + √1 ∗

0,8 +  √1 ∗ 0,2 = 3,34 l/s   

Dimenze přípojky 

𝑑𝑖 = 35,7 ∗ √
𝑄𝑑

𝑣
= 35,7 ∗  √

3,34

2
= 46,1 𝑚𝑚   

Návrh dimenze potrubí DN 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Šatny s hygienickým zařízením  

Objekt typu III – budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá 

hromadné a nárazové použití výtokových armatur 

Výtokové armatury u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks 
QA – jmenovitý výtok 

[l/s] 

φ – součinitel 

současnosti odběru 

Sprcha 20 0,2 1,0 

Pisoár 4 0,3 0,2 

Umyvadlo 12 0,2 0,8 

Výlevka 1 0,2 0,3 

Jmenovitý průtok QA dle Tabulky 1 – Jmenovité výtoky (QA), součinitelé výtoku (f) a  

minimální požadované hydrodynamické přetlaky (pminFI) pro běžné výtokové armatury 

Součinitel současnosti odběru dle Tabulky 3 – Součinitelé současnosti odběru vody (φ) 

z výtokových armatur a zařízení stejného druhu 

Výpočtový průtok 

𝑄𝑑 =  ∑  𝜑𝑖  ∗  𝑄𝐴𝑖 ∗ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Qd =  20 ∗ 0,2 ∗ 1,0 +  4 ∗ 0,3 ∗ 0,2 +  12 ∗ 0,2 ∗ 0,8 +  1 ∗ 0,2 ∗ 0,3 = 6,22 l/s   

Dimenze přípojky 

𝑑𝑖 = 35,7 ∗ √
𝑄𝑑

𝑣
= 35,7 ∗  √

6,22

2,1
= 61,5 𝑚𝑚  

Návrh dimenze potrubí DN 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Objekt šaten u sportovišť 

Objekt typu III – budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá 

hromadné a nárazové použití výtokových armatur 

Výtokové armatury u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks 
QA – jmenovitý výtok 

[l/s] 

φ – součinitel 

současnosti odběru 

Sprcha 20 0,2 1,0 

Pisoár 5 0,3 0,2 

Umyvadlo 24 0,2 0,8 

Výlevka 1 0,2 0,3 

Jmenovitý průtok QA dle Tabulky 1 – Jmenovité výtoky (QA), součinitelé výtoku (f) a  

minimální požadované hydrodynamické přetlaky (pminFI) pro běžné výtokové armatury 

Součinitel současnosti odběru dle Tabulky 3 – Součinitelé současnosti odběru vody (φ) 

z výtokových armatur a zařízení stejného druhu 

Výpočtový průtok 

𝑄𝑑 =  ∑  𝜑𝑖  ∗  𝑄𝐴𝑖 ∗ 𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Qd =  20 ∗ 0,2 ∗ 1,0 +  5 ∗ 0,3 ∗ 0,2 +  24 ∗ 0,2 ∗ 0,8 +  1 ∗ 0,2 ∗ 0,3 = 7,8 l/s   

Dimenze přípojky 

𝑑𝑖 = 35,7 ∗ √
𝑄𝑑

𝑣
= 35,7 ∗  √

7,8

2,7
= 62,2 𝑚𝑚  

Návrh dimenze potrubí DN 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Výpočet dimenze kanalizační přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Výpočet dimenze kanalizační přípojky  

Výpočet proveden dle ČSN 12  75 6760 Vnitřní kanalizace [16] 

Qww – průtok odpadních vod 

DU – výpočtový odtok [l/s] 

 k – součinitel odtoku 

1. Restaurace s informačním centrem  

Výpočtové odtoky u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks DU – výpočtový odtok [l/s] 

WC 8 2,0 

Sprcha 2 0,8 

Pisoár 3 0,8 

Umyvadlo 10 0,5 

Výlevka 3 2,5 

Myčka nádobí 2 0,8 

Dřez kuchyňský 2 0,8 

Velkokuchyňský dřez 1 0,9 

Automatická pračka 1 1,5 

Podlahová vpusť 2 1,5 

Výpočtový odtok DU dle Tabulky 2 – Výpočtový odtok DU  

Průtok odpadních vod 

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∗ √∑ 𝐷𝑈 

k = 0,7 (restaurace) Součinitel odtoku dle Tabulky 3 – Součinitel odtoku K 

Qww = 0,7 ∗ √8 ∗ 2,0 + 2 ∗ 0,8 + 3 ∗  0,8 + 10 ∗ 0,5 + 3 ∗ 2,5 + 2 ∗ 0,8 + 

√+2 ∗ 0,8 + 1 ∗ 0,9 + 1 ∗ 1,5 + 2 ∗ 1,5 =  4,3 l/s 

Dimenze přípojky  

(dle Tabulky B. 1 – Kapacitní průtoky a rychlosti vody ve svodných potrubích, stupeň 

plnění 50%) 

=> sklon 2%, v = 1,3 m/s , Qmax= 10,9 l/s 

Návrh dimenze potrubí DN 150 

 

 



 

 

2. Restaurace v lesoparku  

 

Výpočtové odtoky u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks DU – výpočtový odtok [l/s] 

WC 11 2,0 

Sprcha 2 0,8 

Pisoár 2 0,8 

Umyvadlo 13 0,5 

Výlevka 3 2,5 

Myčka nádobí 2 0,8 

Dřez kuchyňský 2 0,8 

Velkokuchyňský dřez 1 0,9 

Automatická pračka 1 1,5 

Podlahová vpusť 2 1,5 

Výpočtový odtok DU dle Tabulky 2 – Výpočtový odtok DU  

Průtok odpadních vod 

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∗ √∑ 𝐷𝑈 

k = 0,7 (restaurace) Součinitel odtoku dle Tabulky 3 – Součinitel odtoku K 

Qww = 0,7 ∗  √11 ∗ 2,0 + 2 ∗ 0,8 + 2 ∗ 0,8 + 13 ∗ 0,5 + 3 ∗ 2,5 + 2 ∗ 0,8 + 

√+2 ∗ 0,8 + 1 ∗ 0,9 + 1 ∗ 1,5 + 2 ∗ 1,5 =  4,7 l/s 

Dimenze přípojky  

(dle Tabulky B. 1 – Kapacitní průtoky a rychlosti vody ve svodných potrubích, stupeň 

plnění 50%) 

=> sklon 2%, v = 1,3 m/s , Qmax= 10,9 l/s 

Návrh dimenze potrubí DN 150 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Šatny s hygienickým zařízením  

 

Výpočtové odtoky u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks 
DU – výpočtový odtok 

[l/s] 

WC 13 2,0 

Sprcha 20 0,6 

Pisoár 4 0,8 

Umyvadlo 12 0,5 

Výlevka 1 2,5 

Podlahová vpusť 1 1,5 

Výpočtový odtok DU dle Tabulky 2 – Výpočtový odtok DU  

Průtok odpadních vod 

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∗ √∑ 𝐷𝑈 

k = 1,0 (veřejné záchody/sprchy) Součinitel odtoku dle Tabulky 3 – Součinitel odtoku K 

Qww = 1,0 ∗ √13 ∗ 2,0 + 20 ∗ 0,6 + 4 ∗ 0,8 + 12 ∗ 0,5 + 1 ∗ 2,5 + 1 ∗ 1,5 = 7,2 l/s 

Dimenze přípojky  

(dle Tabulky B. 1 – Kapacitní průtoky a rychlosti vody ve svodných potrubích, stupeň 

plnění 50%) 

=> sklon 2%, v = 1,3 m/s , Qmax= 10,9 l/s 

Návrh dimenze potrubí DN 150 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Objekt šaten u sportovišť 

 

Výpočtové odtoky u zařizovacích předmětů 

Zařizovací předmět Počet ks 
DU – výpočtový odtok 

[l/s] 

WC 17 2,0 

Sprcha 20 0,6 

Pisoár 5 0,8 

Umyvadlo 24 0,5 

Výlevka 1 2,5 

Podlahová vpusť 1 1,5 

Výpočtový odtok DU dle Tabulky 2 – Výpočtový odtok DU  

Průtok odpadních vod 

𝑄𝑤𝑤 = 𝑘 ∗ √∑ 𝐷𝑈 

k = 1,0 (veřejné záchody/sprchy) Součinitel odtoku dle Tabulky 3 – Součinitel odtoku K 

Qww = 1,0 ∗ √17 ∗ 2,0 + 20 ∗ 0,6 + 5 ∗ 0,8 + 24 ∗ 0,5 + 1 ∗ 2,5 + 1 ∗ 1,5 = 8,0 l/s 

Dimenze přípojky  

(dle Tabulky B. 1 – Kapacitní průtoky a rychlosti vody ve svodných potrubích, stupeň 

plnění 50%) 

=> sklon 2%, v = 1,3 m/s , Qmax= 10,9 l/s 

Návrh dimenze potrubí DN 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet velikosti lapáku tuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet velikosti lapáku tuku  

Výpočet proveden dle ČSN -EN 1825 – 2 Lapáky tuku [18] 

M – počet porcí za den 

t - průměrná denní provozní doba 

fd – součinitel hustoty tuků a olejů, fd =1,0 

ft – součinitel teploty vody na přítoku, ft = 1,0 

fr – součinitel vlivu čisticích prostředků, fr = 1,3 

Vm – množství vody na jeden pokrm, Vm = 50 l (dle Tab. A. 3 v normě) 

F – součinitel nárazového zatížení dle druhu provozu, F = 8,5 (dle Tab. A. 5 v normě) 

 

1. Restaurace s informačním centrem 

M = 300 porcí/den 

t = 14 hodin 

Volba jmenovitého rozměru: 

Qs = (M * Vm * F)/ (3600 * t) = (300 * 50 * 8,5) / (3600 * 14) = 2,53 l/s 

NS = Qs * fd * ft * fr = 2,53 * 1,0 * 1,0 * 1,3 = 3,3 l/s 

Kalový prostor: 100 * NS = 100 * 3,3 = 330 l => 400 l  

Navržen lapák tuku OTP – 4 odlučovač tuku plastový 

2. Restaurace v lesoparku 

M = 150 porcí/den 

t = 12 hodin 

Volba jmenovitého rozměru: 

Qs = (M * Vm * F)/ (3600 * t) = (150 * 50 * 8,5) / (3600 * 12) = 1,48 l/s 

NS = Qs * fd * ft * fr = 1,48 * 1,0 * 1,0 * 1,3 = 1,9 l/s 

Kalový prostor: 100 * NS = 100 * 1,9 = 190 l => 200 l  

Navržen lapák tuku OTP – 2 odlučovač tuku plastový 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Návrh velikosti a typu biologické ČOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet velikosti a typu biologické ČOV  

Výpočet proveden dle ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

[15] 

EO - Ekvivalentní obyvatel: hlavní výpočtová jednotka, která určuje velikost ČOV. EO 

vyjadřuje průměrnou denní biologickou a hydraulickou zátěž, množství odpadní vody, 

kterou vyprodukuje průměrný člověk 

Q - Průtok: množství vod, které proteče ČOV za den [m
3/

den] 

BSK5 - Pětidenní biologická spotřeba kyslíku: určuje znečištění odpadní vody vyjádřená 

množstvím kyslíku, které je potřeba k vyčištění vody během pěti dní. Pro účely této 

kalkulace je užívá jednotka kg O2/den 

Doporučené hodnoty: 

 - BSK5:  60 g/os/den 

 - množství vody: 150 l/os/den 

 

Výpočet proveden na webové stránce ASIO, spol. s.r.o. [24] 

Množství odpadních vod celkem: 44,1 m
3
/den 

Množství organického znečištění celkem: 17,64 kg/den 

Počet EO celkem: 294 EO 



 

 

Maximální odtok z ČOV  po akumulaci: 4,63 l/s 

Produkce kalu: 84 m
3
/rok 

Interval vyvážení: 4 měsíce 

 

Navrhnuta biologická čistírna odpadních vod typu: 

 AS-VARIOCOMP N ULTRA  (30 – 300 EO) od společnosti ASIO, spol. s.r.o. 

Typová řada AS-VARIOcomp N ULTRA pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto 

vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale 

obývaných objektů, jako jsou například hotely, bytové domy, penziony či menší obce pro 

30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která 

vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná 

s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti. [23] 

 

ČOV AS-VARIOCOMP N ULTRA (30 - 300 EO) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Výpočet velikosti a typu akumulační nádrže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet velikosti a typu akumulační nádrže 

Velikost nádrže souvisí s velikostí odvodňované plochy a ročním úhrnem dešťových 

srážek. Akumulační nádrž bude shromažďovat dešťové vody, které se budou nadále 

využívat ke splachování toalet, či kropení travnatých ploch. 

1. Akumulační nádrž v severní části sportovního areálu 

Nádrž zadržuje dešťové vody z objektu Restaurace v lesoparku a z Objektu šaten u 

sportovišť. 

Kalkulátor velikosti nádrže a průvodce návrhem sestavy, dle společnosti GLYNWED s.r.o. 

[28] 

Vstupní údaje:  

roční úhrn srážek   550 mm 
 

velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy   848 m
2
 

 

Vypočítaný objem nádrže: 

na základě dostupného množství dešťové vody   27 984 l 
 

Vybraná nádrž: 

Obj. č. Položka Doporučená cena bez DPH 

202052 Li-Lo 5000 l, PE poklop   42 250,- 

2. Akumulační nádrž v jižní části sportovního areálu 

Nádrž zadržuje dešťové vody z objektu Restaurace s informačním centrem a z objektu 

Hygienického zařízení s šatnami. 

Kalkulátor velikosti nádrže a průvodce návrhem sestavy, dle společnosti GLYNWED s.r.o. 

[28] 

Vstupní údaje:  

roční úhrn srážek   550 mm 
 

velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy   848 m
2
 

 

Vypočítaný objem nádrže: 

na základě dostupného množství dešťové vody   35 508 l 
 

Vybraná nádrž: 

Obj. č. Položka Doporučená cena bez DPH 

202052 Li-Lo 5000 l, PE poklop   42 250,- 

 

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-jimky-zasobniky-na-destovou-vodu/nadrz-na-destovou-vodu-li-lo.html
http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-jimky-zasobniky-na-destovou-vodu/nadrz-na-destovou-vodu-li-lo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Vstup do areálu TJ Spartak Sezemice 

 

 
Areál TJ Spartak Sezemice 

 

 
Parkovací plocha v severozápadní části území 

 



 

 

 
Parkovací plocha u areálu TJ Spartak Sezemice 

 

 
Tréninkové hřiště 

 

 
Neudržovaná zeleň ve východní části 


