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1. Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat další moţnosti funkčního vyuţití stávajícího 

sportovního areálu v obci Kozmice. Zadavatelem této bakalářské práce je obec Kozmice. 

Bakalářská práce řeší především výstavbu tribuny, dětského hřiště a dalších doplňujících 

funkcí.  

 

Při urbanistickém návrhu byla zohledněna moţnost širšího budoucího vyuţití 

sportovního areálu. V blízkém okolí je plánována výstavba rychlostní komunikace první třídy. 

Sportovní areál bude hrát důleţitou roli v estetickém vzhledu obce. Návrh úpravy sportovního 

areálu vychází z potřeb obce Kozmice. Dále bakalářská práce řeší úpravu a rozmístění 

jednotlivých stavebních objektů, dopravní infrastrukturu, návaznosti urbanistických a 

technických poţadavků.  

 

Územní studie byla vyhotovena ve dvou variantách. Jednotlivé varianty se od sebe liší 

kapacitou a rozmístěním jednotlivých stavebních objektů. Obě varianty jsou v souladu 

s platným územním plánem. Podklady ke zpracování jsem převzal od konzultanta bakalářské 

práce pana Ing. Petra Kozáka. Na stávajícím sportovním areálu bylo provedeno místní šetření. 

Fotodokumentace zjišťující současný architektonický a urbanistický styl areálu je součástí 

jednotlivých variant řešení. Na základě získaných podkladů a poznatků jsou vypracovány dvě 

části bakalářské práce. První část se zabývá daným územím, historií a návazností na dosavadní 

vyuţití sportovního areálu. Dále poskytuje informace o stávající dopravní a technické 

infrastruktuře. Druhá část popisuje jednotlivé návrhy řešení. Práce mimo výkresovou a 

textovou část řeší i orientační propočet investičních nákladů spojený s úpravou stávajícího 

sportovního areálu.  

 

Hlavním cílem bakalářské práce je vyřešit chybějící prostory k moţnému rozšíření 

kapacit sportovního areálu. Při návrhu se počítá s převáţným zachováním stávajících objektů.  

 

Východiskem bakalářské práce  je příslušná legislativa, odborná literatura, potřeby obce 

a konzultace s oprávněnými osobami. Sportovní areál je výrazný svou polohou na okrajové 

části obce. Nezabraňuje rozšiřování zastavěné plochy obce. Areál je důleţitý pro občany 

vzhledem k příjemnému rozptýlení od kaţdodenních pracovních povinností.  



  

Osobním cílem je dostatečná schopnost areálu na vyuţití mimo dosavadní jednostranné 

sportovní aktivity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura zahrnuje : 

- zásobování vodou 

- odkanalizování 

- zásobování plynem 

- zásobování teplem 

- zásobování elektrickou energii 

- spoje 

- radiokomunikace 

- kolektory  

- plochy technického vybavení.  

 

Technická infrastruktura je nejdůleţitější sloţka pro udrţitelný vývoj obce. Jednotlivé 

vedení není na sobě výrazně závislé. Pro zásobování oddělené části území se však ukládají do 

společných kolektorů. Společné kolektory bývají v pozemních komunikacích, pozemcích 

chodníků či přidruţených prostorech. Trasování v pozemních komunikacích a pozemních 

chodníků je vzhledem k opravám na vedení problémové. Práce se zpoţďují a omezuje se 

provoz na komunikaci. Přesto vedení v prostoru komunikace je momentálně nejvyuţívanější. 

Kaţdá technická infrastruktura musí splňovat pro přítomnou dobu přísné zákony. Dbá se na 

bezproblémový přísun k jednotlivým územím s minimálním počtem odstavení vedení při 

technických pracích.                 [1] 

 

2.1.1 Ochranná pásma technické infrastruktury 

V blízkém okolí se nacházejí technické infrastruktury elektrické silové vedení, 

sdělovací kabely, soukromý vodovodní řád a soukromé kanalizační stoky. 



 

Tab. 1 Přehled ochranných pásem – elektrická silová vedení                [2] 

 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení jsou 1,5 m na obě strany od 

hran krajních vodičů.                 [3] 

 

Ochranné pásmo vodovodních řádů a kanalizačních stok činí vodorovnou vzdálenost od 

vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na kaţdou stranu. U vodovodních řádů a kanalizačních 

stok do průměru 500 mm vč. = 1,5 m. U vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 

500 mm = 2,5 m.                 [4] 

 

2.2 Dopravní infrastruktura 

 

Dopravní infrastruktura je oddíl národohospodářských odvětví, které zajišťují 

předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky daného území. V současné době se hledí na dobrou 

dopravní spojitost jednotlivých sídel a výrobních činností. Začlenění dopravní infrastruktury do 

krajiny se vymezuje územním plánem, který je pro naši oblast zásadní. V souladu s územním 

plánem se navrhují dopravní cesty. Jednotlivé trasování se uzpůsobuje podle poţadovaného 



účelu, kapacit a dosahů. Dopravní infrastruktura se dělí na veřejnou, neveřejnou osobní a 

nákladní dopravu. Veřejná doprava je částí dopravního systému, kterou tvoří dopravní podniky, 

tj. podniky vytvořené za účelem provádění přepravních sluţeb. Dopravní infrastruktura musí 

zajišťovat bezpečný přesun, rychlé napojení na dálkové komunikace, rychlostní podmínky, 

zajišťovat rozvoj území, dostatečnou plynulost při přesunu, ochranu krajiny a ochranu přírody. 

 

Aby infrastruktura přispívala účinně ekonomickému a sociálnímu rozvoji, musí být 

zřizována v předstihu. Převáţně jde o oblast státních investic, neboť kapitálové vklady do 

infrastruktury jsou značné a návratnost vloţených prostředků je téměř nekonečná. Proto je 

potřeba s předstihem počítat s dalším nárůstem provozu a moţnosti rozšíření parkovacích ploch 

uvnitř nebo vně areálu.    

 

Dopravní prostor 

Dopravní prostor je část místní komunikace, která slouţí pro smíšený provoz automobilů, 

cyklistů a chodců.                          [1] 

 

Přidruţený prostor 

Přidruţený prostor je díl místní komunikace mezi hlavním dopravním prostorem a vnějším 

okrajem prostoru pro místní komunikaci. Je to prostor nad přidruţenými pásy nebo chodníky 

včetně zeleně. Nejedná-li se o postranní pás, jehoţ šířka je větší neţ 8,00 m (3,00 m).        [1] 

          

Pobytový prostor 

Je prostor uţíván výrazně chodci. U komunikací účelové skupiny D1 je součástí místní 

komunikace. U komunikace funkčních skupin B a C můţe být součástí přidruţeného 

dopravního prostoru.                 [1] 

          

Doprava v klidu 

Zde se jedná o souhrnný pojem, zabývající se řešením odstavných a parkovacích ploch pro 

vozidla.                      [1] 

  

 

         

Parkování 



Parkování je pojem, který řeší umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace. Rozlišuje se 

krátkodobé (do 2 hodin stání) a dlouhodobé ( nad 2 hodiny stání).              [1] 

          

Silnice  

Je pozemní komunikace, která je veřejně přístupná a platí na ni závazné poţadavky. Určená je 

k provozu např.vozidel a pohybu chodců.                            [1] 

          

 

2.3 Normativní požadavky 

 

2.3.1 Obecné požadavky na objekty občanského vybavení 

Občanské vybavení představuje velmi rozsáhlý soubor nevýrobních i výrobních 

zařízení. Patří sem stavby od správy, administrativy, školství aţ po výchovu. Cílem rozvoje je 

zvýšení standardu kvality, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za 

sluţbami dojíţdějí. Při návrhu je nutné respektovat kvalitu, rozsah a dostupnost jednotlivých 

lokalit. Musíme zohlednit především kvalitu, vyváţenost sítí občanského vybavení, faktory 

udrţitelného rozvoje, ekonomickou a sociální strukturu obyvatel. 

 

Občanské vybavení umoţňuje členění z několika hledisek: 

- věkových skupin uţivatelů 

- charakteru pouţití 

- plochy na území obce 

- náročnosti na pozemcích 

- druh činnosti 

 

Druh činností pro občanská zařízení členíme na obory: 

- školství a výchovu 

- tělovýchovu a sport 

- výrobní a opravárenské sluţby 

- stravování 

- správy a administrativy 

- ubytování 



- sociální péče 

- zdravotnictví 

- kulturu 

- maloobchod 

- nevýrobní sluţby 

- církevní 

- specifická 

 

2.3.2 Všeobecné typologické požadavky 

Občanská vybavenost musí vyhovovat základním typologickým poţadavkům na 

hygienu, bezpečnost, ekonomičnost a estetiku. Dle vyhlášky č.268/2006 Sb., stavba musí 

splňovat poţadavky běţné údrţby a vlivů prostředí po její plánovanou ţivotnost. Především to 

jsou nosné konstrukce, výrobky a materiály na stavbě pouţité. Návrh a provedení stavby musí 

respektovat mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu proti hluku, 

bezpečnost při uţívání, úsporu energie, tepelnou ochranu, ochranu zdraví, ochranu ţivotních 

podmínek, ochranu ţivotního prostředí a to včetně bezbariérového uţívání podle zvláštního 

předpisu. Mezi další základní poţadavek návrhu a provedení staveb z typologického hlediska 

jsou prostorové nároky člověka. Zde se jedná o škálu návrhů, která vychází z proporcí 

„průměrného člověka“.  

  

2.3.3 Komunikace pro chodce a cyklisty 

Přednostními potřebami pro uspořádání pozemních komunikací jsou přirozené potřeby 

chodců a cyklistů. V okolí zvýšeného pohybu cyklistů a chodců se snaţíme o maximální 

bezpečí a klidný pohyb. Jsou to zejména prostory veřejné uliční a dále oblasti turistické a 

rekreační. U místních účelových komunikací a komunikací funkční skupiny B a C je moţné 

vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru. 

 

Komunikace pro chodce musí především zajistit tyto podmínky: 

- funkční spojení cílů bez zbytečných zacházek 

- bezpečnost při uţívání 

- minimalizace subjektivního pocitu ohroţení 

- svobodnou vůli pohybu 

- minimalizaci rušení spoluúčastníků provozu 

- bezbariérový a plynulý pohyb 



- přehlednost, pochopitelnost a orientaci 

- příjemné a uklidňující prostředí 

 

Šířka průchozího prostoru chodníku je podmíněna intenzitě provozu chodců, přitom by 

neměla klesnout pod 1,5 m. Prostor má umoţnit jízdu vozíku pro invalidu, chůzi osoby 

s holemi, chůzi se speciální slepeckou holí a jízdě dětského kočárku. Ţádné předměty o šířce  

větší neţ 0,15 m nesmí zasahovat do volné  šířky. Při rychlostech motorových vozidel je pás 

pro chodce izolován zvýšeným obrubníkem. Chodník v místech přechodu přes pozemní 

komunikaci nebo vjezdu musí mít sníţený obrubník aţ na výšku 20 mm vůči vozovce.        [1] 

 

2.3.4 Parkování 

Parkovací a odstavná místa se zřizují u všech potenciálních cílů. Tato stání se zřizují jako 

samostatné plochy mimo prostor místní komunikace v samostatných stavbách a jako součást 

bytového i nebytového charakteru. Odstavné a parkovací plochy se doporučují umísťovat tak, 

aby docházková odlehlost byla do 200 m a do 2 hodin stání pro krátkodobé parkování, 300 m a 

nad 2 hodiny pro dlouhodobé stání a 500 m pro odstavování vozidel.  Při kolmém stání je 

stanovena šířka místa minimálně 2,25 m pro běţná vozidla a minimálně 2,4m pro rozměrnější 

běţná vozidla. Při podélném parkování je délka parkovacího stání minimálně 4,5 m pro běţná 

vozidla a minimálně 5,5 m pro rozměrnější běţná vozidla.           [1] 

 

Pro zajištění bezbariérového přístupu k objektu je poţadováno nejméně jedno parkovací 

stání pro osoby zdravotně a tělesně postiţené při celkovém počtu méně neţ dvacet parkovacích 

stání. Šířka parkovacího stání je minimálně 3,5 m a v případě podélného stání je délka 

minimálně 7 m. Maximální sklon parkovacího stání je v poměru 1:20 (5,0%).        [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Poznatky o řešeném území 

 

3.1 Charakteristika obce 

 

 

Obr.1 -  znak obce Kozmice [12] 

Obec Kozmice se nachází v severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji. 

V blízkém okolí se nacházejí města Hlučín, Ostrava nebo Opava. První zmínka o obci Kozmice 

je datována rokem 1349. V současné době mají Kozmice cca 1800 obyvatel a rozlohu 1087ha. 

Většinu okolí vyuţívají turisté a obyvatelé k rekreačním účelům. Díky výškovým rozdílům 

v krajině jsou zde nádherné výhledy na blízké Jeseníky a Beskydy. Nadmořská výška se v obci 

pohybuje mezi 233 aţ 250 mnm. Mezi památky a zajímavé místa v obci patří Kostel sv. 

Floriána (1936), Stodola s ohradní zdí (konec 19.století), Kolečkův mlýn (1845), Památník 

padlým v 1. a 2. světové válce a kopie Boţí muky. 

 

3.2 Vymezení řešeného území 

 

Areál sportoviště leţí na severozápadě obce Kozmice cca 950 m od centra obce. Areál 

je v blízkosti silnice I/56 ve směru Opava a Ostrava. Areál je přímo spojený se sjezdem ze 

silnice č. 56 na křiţovatku, která ústí do areálu sportoviště. Stávající parkovací plochy a povrch 

parkovacích ploch je nedostatečný stávajícím natoţ budoucím účelům. Sportovci a návštěvníci 

mohou parkovat v areálu nebo u vjezdu. Komplex stavebních objektů se nachází na pozemcích 

č.719/2, 719/3 a 719/4 katastrálního území Kozmice. Stavební parcely jsou rozmístěny na 

rovinatém terénu, který je mírně svaţitý cca 0,5 m k jihu po celé jejich délce. Centrum obce je 

spojeno se sportovištěm stávajícím chodníkem, který je svými parametry dostačující, ze 

zámkové dlaţby. 

 



3.3 Územní plán 

 

Územní plán pro obec Kozmice byl vypracován v říjnu roku 2009 a je momentálně 

závazný. Pořizovatelem byla obec Kozmice. Vypravovatel územního plánu je Gefos a.s. a Ing. 

arch. Jan Kovář – JK ATELIER. Mezi základní členění území v územním plánu patří řešené 

území, intravilán obce, digitalizovaná mapa, nezapsané objekty v KN, zastavěné území, 

zastavitelné plochy, plochy přestavby, územní rezervy a plochy, kde změny prověří územní 

studie. V hlavním výkresu jsou značeny plochy s rozdílným způsobem vyuţití. Areál 

sportoviště je v současné zastavěné ploše obce a patří do plochy občanského vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení. 

 

3.4 Doprava 

 

Obcí Kozmice prochází především pozemní komunikace první třídy I/56 z Ostravy do 

Opavy a v opačném směru. Sousední obce napojené na silnici I/56 jsou Hlučín a Dolní 

Benešov. Silnice, které spojují další sousední obce, bez označení jsou dvě. První vede na 

severovýchod do obce Darkovičky. Druhá připojuje obec Kozmice k obci Jilešovice. Městská 

hromadná doprava v obci není provozována. 

 

 Mezi další významné spoje vedoucí přes obec Kozmice je ţelezniční doprava. Dopravu 

zde zajišťují České dráhy motorovými osobními vlaky. Spoj vede do města Hlučín a města 

Opava. Docházková vzdálenost do areálu sportoviště je kolem 1200 m od zastávky ţelezniční 

dopravy.  

 

 Mezi rekreační dopravu zde rozhodně můţeme zařadit cyklistické trasy. Okolí obce je 

doslova protkáno početnými cyklistickými trasami. Přes obec vedou celkem čtyři cyklistické 

trasy. Z toho dvě trasy vedou přímo kolem areálu sportoviště.   

 

3.5 Občanská vybavenost 

 

Mezi občanské vybavenosti v obci řadíme obecní úřad, Římskokatolická farnost, 

Hostinec u Krokodýla a ţelezniční stanici. Obec nemá kulturní vyţití. Rekreaci a cestovní ruch 



zde prozatím zastává Hostinec u Krokodýla, kde se pořádají společenské akce. Sportovní vyţití 

je poskytováno stávajícím sportovním areálem obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Současný stav areálu a z toho vyplývající problematika 

 

4.1 Současný stav areálu 

 

Areál sportoviště se nachází na parcelách č.719/2, 719/3 a 719/4 katastrálního území 

Kozmice. Sousední parcely jsou č.716, 719/1, 722, 1741 a 1863/1 k.ú. Kozmice. Na pozemku 

č.719/2 k.ú. Kozmice, který je vyuţívaný jako sportoviště a rekreační plocha, jsou umístěny 

objekty tribuny a šaten. Objekt tribuny je na parcele č.719/4 k.ú. Kozmice. Parcela č.719/3 k.ú. 

Kozmice je vyuţívaná jako šatna areálu sportoviště. Areál je na severozápadní hranici obce se 

souvislou zástavbou.  

 

Vstup do areálu je z jihozápadní a severozápadní strany. Vjezd do areálu sportoviště je 

ze západní strany. Bezbariérový přístup je z jihozápadní strany. Vertikální komunikační 

prostory se v areálu nenacházejí. Horizontální pohyb po areálu sportoviště je zajištěn 

„chodníky“ ze zámkové dlaţby.  

 

V areálu je celkem 11 stavebních objektů. Parkoviště pro motorová vozidla s povrchem 

ze sypané škváry. Přístřešek, který momentálně slouţí pro večerní grilování a prodej 

občerstvení. Objekt zrušené tribuny je zakreslen v katastru nemovitostí jako parcela č.719/4 

k.ú. Kozmice a momentálně nevyhovuje svým určením. Další je trénovaní  hřiště, které se 

rozkládá na severní straně řešeného území. Hrací fotbalové hřiště patří mezi nejdůleţitější 

prvky v areálu sportoviště. Zastřešená střídačka je v současné době vyhovující svým stavebním 

systémem, ale neumoţňuje dostatečnou kapacitu pro potřeby investora. Dláţděná pochozí 

plocha umoţňuje horizontální pohyb po areálu. Objekt šaten je zapsán v katastru nemovitostí 

jako parcela č.719/3 k.ú. Kozmice a je jediný objekt, který ve svém stavu vyhovuje. Taneční 

parket je nejvýraznější zástupce rekreačního vyuţití, kde probíhají většina slavností. Zastřešené 

sezení je nejnovější objekt, který plní funkci pozorovací s rozhledem na důleţité prvky 

v areálu. Oplocení je vybudováno kolem většiny areálu, přesto jeho funkce není momentálně 

dostačující.  

 

4.1.1 Fotodokumentace   

Fotodokumentace současného stavu byla pořízena během začátku října roku 2010 a je 

řazena v přílohách k bakalářské práci. 



 

4.1.2 Vlastnictví okolních pozemků 

Vlastnictví okolních pozemků bylo převzato z internetového serveru 

www.nahlizenidokn.cz. Sousední pozemky jsou výhradně ve vlastnictví soukromých osob a 

České republiky. Rekonstrukce areálu nebude vyţadovat zábor půdy okolních pozemků. 

Stavební práce jeţ jsou spojeny s nově vzniklými objekty budou prováděny na parcele č.719/2, 

719/3 a 719/4 k.ú. Kozmice s minimálním negativním vlivem na sousední pozemky. 

 

4.1.3 Potřeby obce Kozmice 

Základní potřebou nově vzniklých objektů v areálu je rozšíření moţností vyuţití 

s doplňujícími funkcemi. Rozšíření vyuţití areálu by se mělo týkat především zvýšení počtu 

návštěvníků.  

 

Mezi hlavní nově vzniklé objekty musí patřit zvláště tribuna. Tribuna bude mít 60-100 

míst k sezení. Bude umístěna místo stávající zrušené tribuny. Tribuna bude plně zastřešena.  

 

Parkoviště je nutno renovovat s vyuţitím moderních materiálů a řešením dešťové 

kanalizace. Parkoviště bude mít kapacitu 10-15 parkovacích stání. Z celkového počtu bude 

minimálně jedno stání pro osoby zdravotně a tělesně postiţené. Po navrţené rekonstrukci 

parkoviště vznikne prostor pro zásobování. Parkoviště musí být umístěno vhodně u vjezdu 

s přiměřeným přístupem k zpevněným pochozím plochám. 

 

Zastřešené sezení bude umístěno u stávající pochozí plochy. V blízkosti stávajícího 

zastřešeného sezení bude umístěno nově navrţené zastřešené sezení. Nové navrţené zastřešené 

sezení bude mít stejný konstrukční systém jako stávající zastřešené sezení. Pouţití typů 

materiálů bude shodné.  

 

Dětské hřiště bude umístěno u objektu zastřešeného sezení. Pro ochranu proti úrazu 

bude dětské hřiště vhodným způsobem odděleno od hracího fotbalového hřiště. 

 

Další doplňující funkce budou v areálu zastávat občerstvení, sezení, zpevněná pochozí 

plocha, zastřešení tanečního parketu, zábradlí, zastřešené sezení, ochranná síť a ostatní prvky 

mobiliáře. 

 



4.2 Funkční využití okolních ploch 

 

Okolní plochy mají funkční vyuţití rekreační a dopravní. Sousední pozemky jsou 

určeny pro dopravu, vodní plochu a jako chodník. Současné vyuţití pozemků, na němţ bude 

rekonstrukce areálu probíhat je stávající a nebude se měnit vyuţití pozemků. V blízkém okolí 

jsou pozemky určeny k bydlení, zemědělství a dopravě.  

 

 Nově navrţený areál bude tvořit několik stavebních dílů ale svoji spolupůsobností bude 

tvořit uzavřený celek. Nebude tudíţ rušivě zasahovat do okolí. 

 

Stávající chodník slouţí pro přistup návštěvníků k areálu sportoviště. 

 

Zeleň na dotčených pozemcích bude rozšířena o nově navrhnuté dřeviny. Vzhledem 

k plánovaným stavebním pracím bude část dřevin skácena a nahrazena novou výsadbou 

různých druhů dřevin. 

 

Odpadové hospodářství a komunální odpad je pravidelně vyváţen specializovanou 

firmou. Díky plánovanému rozšíření kapacit areálu jsou součástí návrhů i předměty pro 

odpadové hospodářství. Stávající skladovací místa jsou umístěny na hranici pozemku č.719/2 

k.ú. Kozmice, jeţ je ve vlastnictví investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prezentace navržených variant  

 

Nově navrţené základové konstrukce jsou plánovány z betonu B 12,5 a B 15. Tato 

kvalitní třída je pro účely roznosu zatíţení do zemního tělesa dostačující. Hloubka zaloţení 

jednotlivých objektů je různá s ohledem na plánované zatíţení. Hloubka základové spáry se 

pohybuje od 550 mm do 1550 mm. 

 

 Hlavním nosným prvkem navrţených konstrukcí je dřevo a ocel. Dřevěné konstrukce 

mají výhodu ve vlastní hmotnosti a nejsou tudíţ příliš finančně náročné na dopravu. Dřevěné 

materiály jsou obnovitelné zdroje. Dřevo není finančně náročné na rekonstrukci, demolici a 

likvidaci materiálu. Tam, kde není výhodné navrhovat konstrukce z dřevěných materiálu, je 

počítáno s ocelovou konstrukcí. Ocelová konstrukce má vysokou výhodu ve svých nosných 

vlastnostech. Ocel je sice draţší na dopravu, ale přispívá na rozloţení zatíţení a má vysokou 

únosnost.  

 

 Střešní konstrukce stavebních objektů je navrţena z válcovaného trapézového profilu T 

105/345. Ocelová střešní konstrukce je výšky 105 mm v tloušťce oceli 1,00 mm. Šířka profilu 

je 1035 mm. Tato střecha má výhodu únosnosti a relativně malé hmotnosti. Jeho vhodné 

rozvrţení příčného tvaru profilu umoţňuje vysokou únosnost. Mezi další vyuţívané střešní 

konstrukce na navrţených stavebních objektech jsou asfaltové vlnité krytiny systému 

ONDULINE s výškou profilu 50 mm. Minimální spád střešní roviny vůči horizontále je 5°. 

Coţ umoţňuje široké vyuţití. Posledním typem střešní konstrukce objektů jsou sklolaminátové 

střešní dílce. Sklolaminát propouští sluneční záření a prosvětluje zastřešenou plochu. 

 

 Pochozí a pojízdné plochy jsou navrţeny z asfaltového povrchu a zámkové dlaţby. 

Asfaltový povrch má dlouhou ţivotnost a čistotu povrchu. Při dodrţení podmínek pro výstavbu 

má téměř „neomezenou ţivotnost“. Zámková dlaţba je v dnešní době nejrozšířenějším prvkem 

pro nově realizované chodníky, cyklostezky a ostatní pochozí plochy. Výhoda je cenová 

dostupnost a snadná montáţ na místě.  

 

 Součástí rekonstrukce sportoviště je navrţena demolice a montáţ nového oplocení, 

které bude mít výšku 2 m nad rostlým upraveným terénem. Oplocení bude z válcovaného 

profilového ocelového plechu, které můţe být nahrazeno plochami pro umístění reklamních 



„bildbordů“. WC bude v areálu umístěno jako mobilní toaleta buňka Toi Toi s mytím rukou 

v celkovém počtu min. 2 kusy. 

 

 

Obr. 2 – mobilní WC TOI TOI FRESH [18] 

 

5.1 Popis první varianty 

 

První varianta obsahuje celkem 15 druhů stavebních objektů. Celkem bude v areálu 

rozmístěno 25 nově navrţených objektů. Kapacita areálu je 15 parkovacích míst a 293 

návštěvníků. Návrhy jednotlivých stavebních objektů jsou řešeny jako urbanistický detail. 

Areál má tři hlavní funkčních vyuţití.  

 

První navrţené funkční vyuţití je fotbalová aktivita. Na stávajícím hracím hřišti 

nebudou probíhat ţádné úpravy. Dojde zde k rozšíření zastřešeného sezení SO 21 „lavičky“ pro 

hráče domácích a hostí. Navrţené sezení SO 22 je určeno pro sezení sudích fotbalového utkání. 

Pro sezení návštěvníků je určená hlavní tribuna SO 14 a vedlejší sezení SO 19. Hlavní tribuna 

má kapacitu 60 míst k sezení. Před kaţdým objektem sezení pro návštěvníky je umístěno 

zábradlí SO 20. Oddělení fotbalové aktivity a bezpečnost při utkání zajišťují ochranné sítě SO 

25 a SO 24. 

 

Druhé funkční vyuţití jsou slavnosti pořádané v jihovýchodní části areálu na zpevněné 

pochozí ploše SO 07 a travnaté ploše. Zde se pořádají hasičské závody. Pro odloţení oblečení, 

či sezení je určen SO 15. Poţární cvičení dobrovolníků se pořádají za dne bez deště proto není 

nutné zastřešené sezení.  



 

Třetí funkční vyuţití je zábava a pohostinství. V areálu se konají diskotéky a grilování. 

Návrh počítá s rozšířením vyuţití o SO 18 dětské hříště, SO 13 občerstvení, SO 23 zastřešené 

sezení a SO 17 zastřešení tanečního parketu 

.  

5.2 Popis druhé varianty 

 

Druhá varianta má 17 druhů stavebních objektů shodně s první variantou. Areál 

zahrnuje celkem 23 navrţených objektů. Kapacita areálu je 10 parkovacích míst a 250 

návštěvníků. Jednotlivé stavební objekty jsou řešeny v rozsahu urbanistický detail a návrhy 

přiloţeny jako koncept k bakalářské práci. Areál má stejné tři funkční vyuţití. 

 

 První je fotbalová aktivita stejně jako v první variantě, která se liší označením 

stavebních objektů. Zastřešené sezení pro hráče jsou SO 22 „lavičky“. SO 23 je určeno k sezení 

rozhodčích. Hlavní tribuna SO 14 je navrţena pro celkový počet 100 míst k sezení. Vedlejší 

sezení umoţňují SO 19, před kterými je umístěno zábradlí SO 20. Bezpečnost zaručuje 

oddělující ochranná síť.  

 

 Druhé funkční vyuţití je shodné s první variantou pro hasičské závody. Pro sezení jsou 

tu vyhrazeny objekty SO 15. 

 

 Třetí funkční vyuţití je pro rekreaci, pohostinství a zábavu. Objekt občerstvení, kde je 

plánován drobný prodej občerstvení je SO 13. Dětské hrací hřiště je SO 16 a jeho obsah je 

v přílohové části práce. Zpevněná pochozí plocha SO 16 umoţňuje bezbariérový pohyb a 

spojuje jednotlivé objekty. 

 

5.3 Vyhodnocení s navržením výsledné varianty 

 

Obě varianty obsahují důleţité stavební objekty a liší se v jejich umístění v areálu. Pro 

vhodné účely územní studie jsem vybral první variantu A. Tato varianta má přiměřené umístění 

stavebních objektů pro funkční vyuţití areálu sportoviště.  

 

 



6. Výsledná varianta A 

 

6.1 Charakteristika území stavby 

 

Areál se nachází v okrajové části obce se souvislou zástavbou. V blízkém okolí jsou 

pozemky vyuţívány k zemědělství, dopravě a zástavbě rodinnými domy. Samotné území, na 

kterém se areál rozkládá je rovinaté s mírným sklonem cca 0,5 m směrem k jiţní straně. 

Sousední pozemek parc.č. 716 k.ú. Kozmice slouţí jako vodní tok při vyšších dešťových 

sráţkách. Vzhledem k umístění stavby a okolním pozemkům je pravděpodobné počítat s 

hladinou podzemní vody.  

 

6.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Areál byl vybudován kolem roku 1950. Stavby v blízkém okolí jsou uţívány k obývání 

jako rodinný dům. Objekty rodinných domů mají maximálně dvě nadzemní podlaţní 

a vyuţívané podkroví. Areál jako takový nepřevyšuje okolní zástavbu a územním plánem je 

ustanovený k rekreaci a sportovní činnosti.   

 

6.3 Dopravní řešení 

 

Areál parc.č.719/2 sousedí s pozemkem parc.č.1683/1 vyuţívaný jako pozemní 

komunikace první třídy I/56 ve směrech Ostrava a Opava. Příjezd do areálu je po parc.č.1741 a 

722 k.ú. Kozmice. Pojezdová plocha a parkoviště pro motorová vozidla je na SO 12. Pojezdová 

plocha je projektována k obousměrnému provozu a stání motorového vozidla. Parkoviště má 

kapacitu 10 míst a jedno obsluţné vozidlo zásobování. Oddělení zpevněné pochozí plochy a 

parkoviště pro motorová vozidla bude zajišťováno díky parkovacím zábranám 

ARCO/ARCHETTO. 



 

Obr. 3 – parkovací zábrana ARCO/ARCHETTO [15] 

 

6.3.1 Vozidlová komunikace 

Okraj pojezdové plochy na hraně se zeminou a oplocením je ohraničen silničními 

obrubníky DITON o rozměrech 150x250x1000 mm. Styk pojezdové a pochozí plochy je 

oddělen chodníkovým obrubníkem DITON o rozměrech 80x250x500 mm. Obrubníky jsou 

uloţeny do betonové lóţe pevnostní třídy B 15. Skladba pojezdové plochy je řazené od zeminy 

mechanicky zpevněná zemina, kamenivo zpevněné cementem, obalované kamenivo, asfaltový 

beton a asfaltový koberec mastixový. Spád zemního tělesa je 3% a spád povrchu pro odtok 

dešťové vody je 2%. Odtok dešťové vody zajišťuje odtokový ţlab DITON MALÝ I s rozměry 

340x80x200mm. Spád odtoku vody v odvodňovacím ţlabu je 2%.  Odvodňovací vpust systému 

DITON ústí do dvou vsakovacích bloků RAIN BLOC 600x420x1200 mm umístěných u sebe. 

Nátěry určující parkovací stání bude z viditelné trvanlivé silniční barvy v odstínu bílá.  

 

6.3.2 Komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší zajišťují navrţené pochozí plochy o šířce min. 1500mm. Skladba 

pochozí plochy je od zemní části štěrkodrť frakce 0-63, drcené kamenivo frakce 32-63, 

štěrkodrť frakce 4-8 a betonová zámková dlaţba. Sklon zemního tělesa je shodný se sklonem 

pochozího povrchu 3%. Pochozí plocha je ohraničena od okolního terénu chodníkovým 

obrubníkem DITON 80x250x500 mm  uloţeným do betonové lóţe pevnostní třídy B 15. Odtok 

dešťové vody je zajišťuje spádování povrchu pochozí plochy a odvodňovací systém SELF 100 

s rozměry 100x200x1000 mm.    

 

6.4 Zásobování pitnou vodou 

 



Dle vyjádření firmy SmVaK Ostrava a.s. není do zájmového území zaveden veřejný 

vodovod. Areál je zásobovaný vodou z vrtané studny, která je umístěna na pozemku 

parc.č.719/2 k.ú. Kozmice. Studna je napojena podzemním vodovodem do vodovodní jímky, 

z které voda odtéká gravitací k objektu šaten parc.č.719/3 k.ú. Kozmice. V rámci rekonstrukce 

areálu bude vodovodní jímka zrušena a nahrazena čerpadlem, umístěným u objektu vrtané 

studny. 

 

6.5 Kanalizace 

 

Kanalizace není v blízkém okolí provozována dle vyjádření SmVaK Ostrava a.s.. Areál 

má vlastní kanalizační jímku, která je pravidelně vyváţena specializovanou firmou. V areálu je 

počítáno s nakládáním dešťové vody. Dešťová voda bude vsakována pomocí vsakovacích 

bloků RAIN BLOC. 

 

6.6 Zásobování elektrickou energií 

 

Distributor elektrické energie je v Moravskoslezském kraji je akciová společnost ČEZ 

Distribuce, a.s. Elektrická energie je dle vyjádření dotčeného orgánu ČEZ Distribuce, a.s. 

přivedena do areálu. Vedení je podzemní a označeno jako cizí vedení. Před realizací musí být 

plánován stav kapacita elektrické sítě. Pro momentální potřeby je elektrická energie 

dostačující. 

 

6.7 Sdělovací rozvody 

 

Provoz telekomunikační sítě v obci Kozmice zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic, 

a.s. Území Kozmic je pokryto sítěmi mobilních operátorů T-Mobile, Vodafone a Telefónica 

O2.  

 

6.8 Veřejné osvětlení 

 

V areálu bude provozováno veřejné osvětlení. Osvětlení bude umístěno u parkoviště pro 

motorová vozidla celkem 7kusů a u zpevněné pochozí plochy v počtu 8kusů. Systém osvětlení 

je MODUS AVENUE. Toto parkové svítidlo je určeno pro pěší zóny, parky či náměstí. 

Svítidlo je připojeno na napájení 230 V rozmezí montáţní výšky 3-8 m. Polykarbonátový 



vroubkovaný kryt odolný proti rozbití je ideálním řešením pro areály sportoviště. Pro úsporu 

elektrické energie bude osvětlení zajišťovat svítidlo s objímkou E 27. 

 

 

Obr. 4 – veřejné osvětlení MODUS ANEVUE [16] 

 

6.9 Návrh zeleně 

 

Návrh vegetačních prvků vystupuje z urbanistického řešení a navrţených stavebních úprav. 

Nezpevněné plochy jsou upraveny jako plochy zeleně. Základním prvkem zeleně jsou travnaté 

plochy, křoviny, menší i vysoké stromy. Po obvodu areálu jsou ponechány většiny stromů a 

následně doplněny o malokorunné stromy a křoviny. V severovýchodní části areálu jsou rušený 

a navrţeny křoviny. rozmístění zeleně v areálu je zobrazeno ve výkresové části. Plochy zeleně 

jsou důleţitou součásti sportoviště a mají příjemný účinek na návštěvníky.  

 

6.10 Mobiliáře a dětské hřiště 

 

Do městského mobiliáře patří především lavičky, odpadkové koše, pítka, stojany na 

kola, květináče, zábrany vjezdu, informační tabule, ochrany stromů, přístřešky a dalších prvků 

uţitečných pro kaţdodenní pohyb venku. Můţeme je najít prakticky všude od parků, přes místa 

veřejné dopravy a institucí, aţ po chodníky a další komunikace. 

 

Dětské hrací hřiště je musí být v prostoru dopadové zóny kaţdého herního prvku, který 

má výšku volného pádu větší neţ 1 m, tlumící účinky pádu. Ideálním řešením je pouţití 

pryţové dlaţby, v tloušťce podle výšek volného pádu jednotlivých prvků. Pryţová dlaţba je 

vyráběna z granulátu o velikosti zrn 1-3 mm, pojeného polyuretanovým pojivem. V areálu je 

http://www.sulocz.cz/product/sulo-popelnice-kulata-plastova-50l-s-aretaci-vika-18/


navrţeno tloušťka pryţové dlaţby 2x50 mm z plošných rozměrů 500x500 mm. Tyto desky 

v barvě zelené se budou mezi sebou lepit. Je pravda, ţe pryţový povrch je v prvopočátku draţší 

investicí. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, ţe dlaţba je prakticky bez údrţbová, přičemţ 

má ţivotnost přes 10 let. Navíc je dlaţba šetrná také k samotnému vybavení hřiště, čistější a 

hygieničtější. Doporučený věk je do 14 let.           [6] 

 

 U vstupů do areálu budou umístěny informační vitrína. První informační vitrína bude u 

vstupu z jihozápadní strany areálu. Druhá vitrína bude umístěna u severozápadního vstupu do 

areálu.  

 

 

Obr. 5 – informační vitrína [15] 

 

6.11 Nakládání s odpady 

 

Udrţet venkovní prostory čisté, bez odpadků a nedopalků cigaret budou zajišťovat 

rozmístěné odpadkové koše CHANDY 80l v celkovém počtu 12 kusů. Budou opatřeny 

moderními nátěry, které jsou velmi odolné vůči nepřízni počasí a ustojí i útoky vandalů. 

 



 

Obr. 6 – odpadkový koš CHANDY [15] 

 

Během realizace bude dodavatel stavby nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a prováděcí vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel 

stavby je ve smyslu zákona o odpadech původcem odpadů, které při stavbě vznikají a je 

povinen dodrţovat ustanovení § 16 zákona o odpadech. Ten mu, mimo jiné, přikazuje 

zařazovat odpady podle druhů a kategorií, shromaţďovat je utříděné podle těchto druhů, a to ve 

vhodných nádobách (§ 5 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), odpady je 

povinen přednostně vyuţívat, nevyuţitelné odpady převést do vlastnictví osobě oprávněné 

k jejich převzetí, atd. Je povinen vést evidenci odpadů. Nakládat s nebezpečnými odpady můţe 

pouze na základě souhlasu příslušného správního orgánu. Dodavatel stavby je také původcem 

odpadů, který vzniká pracovníkům stavby (např. zbytky od svačin, obaly od nápojů, pracovní 

pomůcky, apod.). Tyto odpady musí zařazovat a odstraňovat samostatně. 

 

Při provozu sportovního areálu bude vznikat minimální mnoţství odpadu 200301-O-

Směsný komunální odpad. Směsný komunální odpad bude skladován v plastové kulaté 

popelnici o objemu 110 litrů černé barvy v celkovém počtu 6 ks. Popelnice je vyrobena z 

vysoce odolného HDPE plastu, její předností je snadná údrţba a dlouhá doba ţivotnosti. 

Kontejnery pro tříděný odpad budou obsahovat masivní konstrukci, vyklenuté víko, systém 

malé víko ve víku, objem nádoby je 1100 litrů. Kontejnery se dodávají v základních barvách  

hnědé a červené. Kontejner je vyroben z vysoce odolného HDPE plastu, jeho předností je 

snadná údrţba a dlouhá doba ţivotnosti v celkovém počtu 3 ks. 

 

http://www.sulocz.cz/product/sulo-popelnice-kulata-plastova-50l-s-aretaci-vika-18/


 

Obr. 7 - SULO popelnice kulatá plastová 110l [17] 

 

 

Obr. 8 - kontejner plastový 1100l, s malým víkem ve víku, 4 kolečka [17] 

 

V areálu budou umístěny: 

- kontejner na plasty 1 ks 

- kontejner na barevné a bílé sklo 1 ks 

- kontejner na papír 1 ks 

- popelnice na směsný odpad 2 ks 

 

Odpadní materiál bude dále předáván do vlastnictví oprávněných osob. Investor je 

povinen vést řádnou evidenci odpadů, jejich následný prodej nebo uskladnění. Přesný typ 

kontejnerů bude dodavatel stavby konzultovat s investorem. Kontejner musí být nepropustný, 

mít moţnost uzavření a uzamčení kontejneru a musí být bezpečný s ohledem na ţivotní 

http://www.sulocz.cz/product/kontejnery-plastove-1100l-s-malym-vikem-ve-viku-4-kolecka-vsechny-zakladni-nami-nabizene-barvy-krome-hnede-a-cervene-23/


prostředí. Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám oprávněným k jejich nakládání 

dle §12 odst.3 vyhl.č. 383/2001 Sb. Provozovatel zařízení bude dodrţovat i další povinnosti 

stanovené v § 16 a 18 zákona o odpadech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Průvodní a souhrnná technická zpráva k vlastnímu návrhu  

 

7.1 Průvodní zpráva k dokumentaci 

 

7.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název akce:   Územní studie sportovního areálu v obci Kozmice 

Místo stavby:  obec Kozmice 

Parcela:  parc.č.719/2 – ostatní plocha 

   parc.č.719/3 – zastavěná plocha a nádvoří 

   parc.č.719/4 – zastavěná plocha a nádvoří 

Katastrální území: Kozmice 671878 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Opava 

Charakter prací: Rekonstrukce areálu sportoviště 

Stupeň:  Studie 

Datum:  Květen 2011 

 

7.1.2 Identifikační údaje zpracovatele 

Jméno:   Lukáš Závodný 

Adresa:  Jiráskova 799, Chrudim 

PSČ:   537 01 

 

7.1.3 Údaje o dosavadním využití sportoviště 

Objekt je nyní provozován jako sportoviště obce Kozmice. Areál se nachází na parcele 

číslo 719/2, 719/3 a 719/4 katastrální území Kozmice. Pozemky jsou vedeny v katastru 

nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Areál spravuje a vlastní obec 

Kozmice s adresou por. Horši 60/3 Kozmice, která řeší současný stav areálu moţným 

rozšířením a rekonstrukcí.  

 

7.1.4 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Areál sportoviště se nachází v okrajové části obce se souvislou zástavbou.  

 



Územní plán obce Kozmice byl schválen v roce 2010 zastupitelstvem obce. 

Zpracovatelem územního plánu je Gefos a.s. a Ing. arch. Jan Kovář – JK ATELIER. Územní 

plán stanovuje areál sportoviště jako plochu pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení. Stávající areál je v zastavěné ploše obce. 

 

Intence rekonstrukce areálu sportoviště v obci Kozmice je v souladu s vydaným 

územním plánem. Vypracované návrhy jsou v souladu s poţadavky vlastníka resp. investora.  

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je řešena v oddílu „5.2.1 Napojení 

areálu stavby na dopravní a technickou infrastrukturu“. 

 

 Geologická charakteristika pozemku parc.č.719/2, 719/3 a 719/4 k.ú. Kozmice je určena 

k plánované rekonstrukci areálu. V blízkém okolí je počítáno s vyšší hladinou podzemní vody. 

Zvláštní zásahy do zemské kůry nejsou projektovány. 

 

 Objekt se nenachází v záplavovým území. 

 

 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí jsou v příloze č.2. 

 

 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je z pozemní komunikace první třídy 

I/56 procházející obcí. 

 

 Zajištění dodávky vody a energii po dobu výstavby je ze stávajícího areálu. 

 

7.1.5 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Stavba je vyuţívána jako sportoviště a rekreační plocha pro návštěvníky. Na dotčených 

pozemcích se nachází několik objektů. Pozemky a navrţené rekonstrukce nebudou měnit 

stávající způsob vyuţití. 

 

 Trvalé nebo dočasné stavby nejsou po dobu výstavby zapotřebí. 

 

 Objekt je řešen jako rekonstrukce. 

 



 Epizace výstavby je rozdělena do přípravy staveniště, zakládací práce, samotná 

výstavba jednotlivých objektů a dokončovací práce s úpravy zeleně. 

 

7.1.6 Orientační údaje stavby 

V areálu se nachází 11 druhů stávajících objektů. Rozměry jednotlivých objektů jsou 

specifikované ve výkresové části, která je přílohou práce. Zastavěná plocha areálu činí 

21040m
2 

. 

 

 Potřeby areálu na dodávku technické infrastruktury jsou dostačující ze stávajícího 

objektu šaten. 

 

 Předpokládané zahájení výstavby není podmíněno. Konec výstavby se předpokládá po 

36 měsících od započetí stavebních prací při zachování optimálních technologických postupů. 

                        

Mobiliář je funkční výbava ploch určená k činnostem relaxace, uţitkové, či jako 

prostředek práce. Je nedílnou součástí fungujícího vybavení technických a hospodářských 

ploch. Je neoddělitelnou součástí všech veřejně přístupných ploch. 

 

7.2 Souhrnná technická zpráva 

 

7.2.1 Napojení areálu stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Areál je připojen na stávající dopravní infrastrukturu obousměrnou pozemní 

komunikací I/56. Parkoviště je projektováno v areálu sportoviště. 

 

 Technická infrastruktura v obci vede pod pozemní komunikací I/56. Přípojka 

elektrického silového vedení je stávající do objektu šaten par.č.719/3 k.ú. Kozmice. Areál je 

připojen na vodovod z vlastní vrtané studny, která je na par.č.719/2 k.ú. Kozmice. V blízkosti 

obce nevede veřejná kanalizace. Kanalizace je v areálu oddělena na dešťovou a splaškovou. 

Stávající splašková kanalizace je zavedena do jímky, která je pravidelně vyváţena. Nově 

navrţená dešťová kanalizace pod objektem parkoviště bude díky obrubníkům, spádování, 

odvodňovacím ţlabům a vpustí zasakovat dešťové vody do vsakovacích bloků. Plynovod 

nevede v areálu a není ani projektován. 

 

7.2.2 Vliv na životní prostředí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostor


Za předpokladu dodrţení projektu nebude rekonstrukce areálu vykazovat negativní vliv 

na ţivotní prostředí. 

 

7.2.3 Popis stavby 

Stavební pozemek je stávající. Stavba obsahuje několik stavebních objektů a slouţí jako 

celek pro sportovní a rekreační vyţití. Jako jediná stávající sportovní plocha  v obci je areál 

důleţitý. Vhodné umístění v obci můţe do značné míry přinést moţnost sportovního rozvoje 

obce. 

 

 Na staveništi se nachází vzrostlá zeleň do výšky 35m nad rostlý terén. Vzrostlá zeleň 

bude z části odstraněna. Na pozemku je stávající oplocení oddělující sousední pozemky 

parc.č.722, 1741 a 1863/1 k.ú. Kozmice. Objekty oplocení a zastřešené střídačky budou plně 

zdemolovány a nahrazeny. 

 

 Urbanistické řešení rekonstrukce je ovlivněno stávajícím stavem sportoviště. Jejím 

umístěním v rostlém terénu a řešením střešních konstrukcí. Obě varianty jsou vypracovány 

v souladu s poţadavky investora a se současně platným územním plánem obce. 

 

Jednotlivé stavební objekty jsou řešeny převáţně bez podmínek spolupůsobení. 

Technické řešení stavebních objektů je řešeno ve výkresové části. Hlavním vyuţívaným 

prvkem je dřevo a ocel. Střešní konstrukce jsou z vlnitých asfaltových pásů, ocelových krytin a 

sklolaminátu. 

 

 Rekonstrukce je řešena současnými stavebními poţadavky závazných pro výstavbu. 

 

7.2.4 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

Byl proveden průzkum na staveništi vypracovatelem dokumentace. Na místě 

rekonstrukce areálu byly zjištěny podmiňující informace pro jednotlivé varianty řešení. 

Podmínky, s nimiţ se shoduje stavba, jsou v souladu s poţadavky vlastníka resp. investora. 

  

Bourací práce budou zahrnovat demolici několika současných stavebních objektů. 

Současné oplocení je z válcovaných ocelových vlnitých plechů. Rozrušení stávající plochy 

parkoviště. Demolice stávajícího objektu tribuny. Likvidace stávajících objektů zastřešeného 

sezení „střídaček“. 



 

 Zábor ze zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa není 

pro výstavbu zapotřebí. 

 

 Příjezd během výstavby je ze sousední pozemní komunikace I/56.  

 

 Výstavba bude ze zemních prací zahrnovat odvoz zeminy a dále odvoz suti na řízenou 

skládku.  

 

7.2.5 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

Provoz je plánován během vyuţívání areálu pro sportovní a rekreační účely. 

 

 Návrh parkovacích ploch je na pozemku parc.č. 719/2 k.ú. Kozmice v kapacitě 10-15 

parkovacích stání. 

 

Odpadové hospodářství a komunální odpad bude pravidelně vyváţen specializovanou 

firmou. Skladovací prostředky jsou umístěny na pozemku parc.č. 719/2 k.ú. Kozmice, jeţ je ve 

vlastnictví investora. Dešťová kanalizace bude svedena od okapových svodů jednotlivých 

objektů do vsakovacích bloků, které budou u kaţdého okapového svodu. Pod objektem 

parkoviště je navrţeno vsakování dešťových vod pomocí vsakovacích bloků. Splašková 

kanalizace bude odvedena z objektu šaten stávající kanalizační přípojkou do vyváţecí jímky. 

Vodovod je do objektu šaten zaveden od vlastní vrtané studny, která leţí na parc.č. 719/2 k.ú. 

Kozmice. 

 

 Stavba neprodukuje škodlivé látky do ovzduší. 

 

 Stavba svým provozem nevytváří hluk. 

 

 Ochrana stavby před vniknutí nepovolaných osob je uzamykatelnými vstupními dveřmi 

a vjezdovými vraty. 

  

7.2.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Odstupové vzdálenosti jsou stávající.  

 



 Evakuace osob při poţáru je vstupními dveřmi v přízemí šaten. 

  

Hasící látky budou rozmístěny viditelně na objektu šaten. 

 

   Vybavení stavby je stávající. 

 

7.2.7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Povrchy pochozích ploch budou zajištěny pro bezpečnost při uţívání patřičnou 

povrchovou drsností. Z konstrukcí nebudou vyčnívat ostré předměty, jeţ by mohli osoby zranit. 

 

7.2.8 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nově navrţené pochozí plochy a parkoviště je řešeno jako bezbariérové. Maximální 

převýšení jednotlivých překáţek je 20 mm.                         [5] 

 

7.2.9 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Funkce objektu není pro osoby a ţivotní prostředí jakkoliv škodlivá.  

 

 Areál neprodukuje škodlivé látky a není tudíţ pro přírodu, krajinu, vodní zdroje a léčivé 

prameny škodlivý. 

 

 Rekonstruovaný areál svým charakterem nevyţaduje ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

7.2.10 Civilní ochrana   

Stavba nevyţaduje opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb 

k ochraně obyvatelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Souhrnná technická zpráva jednotlivých stavebních objektů  

 

8.1 Parkoviště pro motorová vozidla, zpevněná pochozí plocha, mobiliář a 

dětské hrací hřiště 

 

Objekt parkoviště pro motorová vozidla a zpevněná pochozí plocha je řešená v oddíle 

„7.3 Dopravní řešení“. Mobiliář a dětské hrací hřiště je řešeno v oddíle „7.10 Mobiliáře a 

dětské hřiště“. 

 

8.2 Občerstvení 

 

Stavební objekt občerstvení je ve výkresové části zobrazen pod označením SO 13. 

Objekt je otevřený bez výplní otvorů. Občerstvení je určeno pro sezónní pultový prodej. Hlavní 

svislou nosnou konstrukcí je z cihel pálených v tloušťce 300 mm. Základový rošt je z betonu B 

12,5. Podlahová konstrukce je ve sloţení od zeminy stávající zemina, štěrkodrť fr.4-8, 

základový beton B 12,5, hydroizolace a betonová mazanina B 12,5. Překlady nad vstupem a 

prodejním pultem zajišťuje ţelezobetonový věnec. Ţelezobetonový věnec je z betonu B 30, 

ocelových třmínků ocel 10 505(R) R6 po 200 mm a čtyř ocelových prutů 10 505(R) R 18. 

Střešní konstrukce je z dřevěných trámů 200x200 mm. Záklop nad střešními trámy je OSB 

deska tloušťky 25 mm. Střešní krytina je asfaltová vlnitá krytina ONDULINE v tloušťce vlny 

50mm. 

 

8.3 Zastřešená tribuna 

 

Stavební objekt zastřešené tribuny je označen SO 14. Kapacita zastřešeného sezení je 

60 hledících. Objekt je materiálově sloţen z dřeva, oceli, betonu a ţelezobetonu. Základy jsou 

tvořeny kruhovými patky pod nosnými svislými sloupy v průměru 550mm, hloubka základové 

spáry je od 1250 mm a materiál je beton B 15. Sezení je od zemní části odděleno štěrkovou drtí 

fr.4-8, ţelezobetonové prefabrikované panely tvoří hlavní část podlahové konstrukce a samotné 

sezení reprezentuje dřevěná fošna lakovaná v tloušťce 50 mm. Svislé nosné prvky jsou 2x 

ocelové válcované tyče průřezu U 120 svařované. Zavětrování je díky ocelové bezešvé trubky 

průměru 102 mm svařované na tupo k svislým nosným prvkům. Ocelový střešní průvlak 

svařovaný ze dvou ocelových válcovaných tyčí průřezu U 120. Svařované ocelové válcované  



dvě tyče průřezu U 120 vytváří ocelové střešní trámy. Střešní krytina je z ocelového 

trapézového plechu profilu T 105/345. 

 

8.4 Sezení a zastřešené sezení 

 

Sezení na lavičkách je v práci zapsáno pod názvem SO 19 a SO 15. Zastřešené sezení je 

označeno SO 21, SO 22 a SO 23. 

 

 Stavební objekt číslo 19 jsou lavičky určené pro hledící s kapacitou 21 míst k sezení. 

Základy pod lavičkami jsou kruhové v průměru 300 mm z betonu B 12,5. Svislý nosný prvek je 

ocelová bezešvá kruhová trubka průměru 102 mm zapuštěná do základů. Kaţdý svislý nosný 

prvek je zavětrován k kruhové ocelové bezešvé trubky průměru 102 mm. Válcovaný ocelový 

pás „podloţka“ pro sezení, kterým je zakončen svislý prvek, je tloušťky 4 mm. Vlastní sezení 

je na dřevěné lakované fošně tloušťky 50 mm. Spojení dřevěné fošny a ocelového válcovaného 

pásu je díky ocelovému šroubu průměru 10 mm a délky 65 mm. Závit ocelového šroubu je 

v místě svislého ocelového prvku.  

 

 Stavební objekt číslo 15 je určen pro hledící s kapacitou max. 45 míst k sezení. Objekt 

tvoří shodná konstrukce jako stavební objekt číslo 19. 

 

 Číslo 21 stavebního objektu zastřešeného sezení „střídací lavičky“ má 19 míst k sezení. 

Hloubka základové spáry je 600 mm a samotná základová patka je z prostého betonu třídy B15. 

Svislou nosnou konstrukcí je ocelový uzavřený profil 50x50 mm a tloušťky oceli 5 mm. 

Svislou nosnou část sezení je obdobný ocelový uzavřený profil. Sezení je na dřevěné lakované 

fošně tloušťky 50 mm. Zavětrování po dvou stranách zajišťují ocelové uzavřené profily. Střešní 

nosná konstrukce je z ocelového uzavřeného profilu. Střešní sklolaminátová krytina umoţňuje 

prosvětlení a je odolná proti nárazu.  

 

 Číslo 22 stavebního objektu zastřešeného sezení „střídaček“ umoţňuje 23 míst k sezení. 

Konstrukce je shodná s konstrukcí stavebního objektu číslo 21. 

 

 Stavební objekt označený číslem 23 zastřešeného sezení má moţnost 34 aţ 70 míst 

k sezení hledících na mobilních lavičkách, které se mohou libovolně přemísťovat pod 

zastřešením nebo i mimo něj. Základové patky jsou vyhotovené z betonu pevnostní třídy B 15 



s rozměry 600x800x600 mm. Podlaha je tvořena štěrkovou drtí fr.4-8 v tloušťce 150 mm. 

Svislou nosnou konstrukci tvoří sloupy z dřevěného trámu 200x200 mm. Sloupky jsou spojeny 

se základy ocelovou pevnou kotvou. Zavětrování je na kaţdém svislém trámu dřevěným 

trámem 200x200 mm. Střešní konstrukci tvoří pozednice, vazný trám, sloupek, vrcholová 

vaznice, krokev a střešní krytina. Pozednice, vazný trám, sloupek, vrcholová vaznice a krokev 

tvoří dřevěný trám 200x200 mm. Střešní krokev je z dřevěného trámu rozměrů 100x20 mm. 

Podklad střešní krytiny zajišťuje OSB deska tloušťky 25 mm. Střešní krytina je asfaltová vlnitá 

krytina ONDULINE s výškou vlny 5 mm. 

 

8.5 Zastřešení tanečního parketu 

 

Číslo 17 stavebního objektu zastupuje zastřešení tanečního parketu. Objekt pojme 

maximálně 100 návštěvníků. Stávající podlaha z stěrkodrti a betonové mazanina je pohledově 

v dobrém stavu a zastřešení její ţivotnost jenom prodlouţí. Svislý nosný dřevěný sloupek 

200x200 mm je uchycen k základovému pásu třídy B 15 ocelovou pevnou kotvou. Pozednice a 

zavětrování je z dřevěného trámu 200x200 mm. Hlavní nosnou střešní konstrukci tvoří systém 

dřevěných příhradových vazníků MITEK od firmy Kasper CZ s.r.o.. Střecha má sedlový tvar. 

Kontralatě jsou z hraněného řeziva rozměru 75x75 mm. Podkladem pro střešní krytinu je 

dřevěná OSB deska s tloušťkou 25 mm. Samotná střešní krytina je řešena asfaltovou vlnitou 

střešní krytinou ONDULINE s výškou vlny 50mm. 

 

8.6 Zábradlí 

 

Označené číslem 20 je stavební objekt zábradlí. Zábradlí slouţí jako ochrana a optické 

oddělení hrací plochy od plochy určené pro hledící. Výška zábradlí je 800 mm nad rostlým 

terénem. Základy jsou vyhotoveny ze základových kruhových patek třídy B 12,5 průměru 300 

mm. Následující konstrukce jsou z ocelové bezešvé kruhové trubky průměru 102 mm 

s tloušťkou oceli 5 mm. Spojení svislé nosné ocelové trubky s horizontálními ocelovými 

trubkami je koutovým jednovrstvým ručním svárem tloušťky 3 mm. 

 

8.7 Ochranná síť 

 

Stavební objekt ochranné sítě označený číslem 24 a 25 tvoří základový pás a ocelové 

bezešvé kruhové trubky s tloušťkou oceli 5 mm. Základový pás je rozměru 600x1500x14000 



mm a pevnosti B 12,5. Svislá ocelová kruhová trubka je do výšky 4 metrů nad rostlým terénem 

průměru 102 mm. Od výšky 4metrů nad rostlým terénem je profil ocelové trubky sníţen na 

průměr 89 mm. Konečná výška svislé konstrukce je 8metrů nad rostlým terénem. Horizontální 

ocelová kruhová trubka je průměru 102 mm ve výšce 1,2 metrů nad rostlým terénem  svařena 

jednovrstvým ručním svárem tloušťky 3 mm. 

 

8.8 Oplocení 

 

Stavební objekt oplocení je označen jako SO 26. Stávající oplocení označeno SO 11 je 

v nevyhovujícím stavu. Původní oplocení je sloţeno z drátěného pletiva a vlnitého plechu. 

Nově navrţené oplocení bude dle výkresové části vyhotoveno na místě původního oplocení 

v délce celkem 279 metrů. Základy budou z betonové patky zhotovené pod kaţdým ocelovým 

sloupkem. Ocelový sloupek bude zaloţený v základové patce třídy B 12,5 a výšky 2 metry nad 

rostlým terénem. Hloubka základové spáry je 800 mm. Samotné oplocení bude tvořit ocelový 

vlnitý plech výšky 2 metry nad rostlým terénem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Orientační finanční náklady stavební části  

 

V propočtu nákladů navrhovaných řešení této bakalářské práce byly pouţity ceny 

souhrnného propočtu nákladů za stavební část s adekvátním zaokrouhlením. 

 

Mezi podklady, které slouţily pro stanovení cen patří České stavební standardy, 

průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, RTS Brno a počítačový program BUILD 

POWER.  

 

9.1 Orientační finanční náklady varianta A 

 

9.1.1 Orientační finanční náklady jednotlivých stavebních objektů 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ 

POČET 

SO KČ/MJ CENA KČ 

SO 12 - Parkoviště pro 

motorová vozidla m² 668 1 1680 1.122.240,-- Kč 

SO 13 - Občerstvení m
3
 79,05 1 3535 276.675,-- Kč 

SO 14 - Zastřešená tribuna m
3
 256,8 1 689,28 256.800,-- Kč 

SO 15 - Sezení m 22,5 1 220 4.950,-- Kč 

SO 16 - Zpevněná pochozí 

plocha m² 89 1 450 40.050,-- Kč 

SO 17 - Zastřešení tanečního 

parketu m
3
 430,5 1 226,2 258.300,-- Kč 

SO 18 - Dětské hrací hřiště řešeno v samostatné tabulce č.5                                                                                                    

SO 19 - Sezení m 10,5 5 220 11.550,-- Kč 

SO 20 - Zábradlí m 12,38 6 310 23.027,-- Kč 

SO 21 - Zastřešené sezení m
3
 56 2 200 56.000,-- Kč 

SO 22 - Zastřešené sezení m
3
 67,2 1 100 33.600,-- Kč 

SO 23 - Zastřešené sezení m
3
 238 1 237,5 166.600,-- Kč 

SO 24 - Ochranná síť m 18,5 1 470 8.695,-- Kč 

SO 25 - Ochranná síť m 23,6 1 470 11.092,-- Kč 

SO 26 - Oplocení m 279 1 560 156.240,-- Kč 

CELKEM bez DPH         2.425.819,-- Kč 

Tab. 2 Přehled orientačních finančních nákladů stavebních objektů varianta A 

 

9.1.2 Orientační finanční náklady technické infrastruktury 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Elektrické vedení silové - podzemní         



NN 

3x120 aţ 150 - 70 bm 156 950 148.200,-- Kč 

Vodovodní řád         

PE DN 50 bm 51 1450 73.950,-- Kč 

CELKEM bez DPH       222.150,-- Kč 

Tab. 3 Přehled orientačních finančních nákladů technické infrastruktury varianta A 

 

9.1.3 Orientační finanční náklady mobiliáře sportoviště 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Mobiliář         

Informační vitrína ks 2 10500 21.000,-- Kč 

Parkovací zábrana ks 23 2450 56.350,-- Kč 

Veřejné osvětlení ks 15 3300 49.500,-- Kč 

Odpadkový koš 80l ks 12 23000 276.000,-- Kč 

Odpadkový koš 110l ks 6 650 3.900,-- Kč 

Odpadový kontejner 1100l ks 3 8200 24.600,-- Kč 

CELKEM bez DPH       431.350,-- Kč 

Tab. 4 Přehled orientačních finančních nákladů mobiliáře sportoviště varianta A 

 

9.1.4 Orientační finanční náklady SO 18 - Dětské hrací hřiště 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Dětské hrací hřiště         

Otevřené pískoviště m² 2,25 1300 2.925,-- Kč 

Školní tabule ks 1 840 840,-- Kč 

Vahadlová houpačka ks 1 11500 11.500,-- Kč 

Hračka na pruţině koník ks 1 12050 12.050,-- Kč 

Trojitá houpačka ks 1 34000 34.000,-- Kč 

Smart sestava loď ks 1 121000 121.000,-- Kč 

Pryţová dlaţba m² 90 6800 612.000,-- Kč 

CELKEM bez DPH       794.315,-- Kč 

Tab. 5 Přehled orientačních finančních nákladů dětského hracího hřiště varianta A 

 

9.1.5 Orientační finanční náklady zeleň 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Travní směs kg 26 80 2.080,-- Kč 

Odstranění křovin m² 215 50 10.750,-- Kč 

Odstranění malokorunních stromů ks 8 600 4.800,-- Kč 



Výsadba křovin m² 126 200 25.200,-- Kč 

Výsadba malokorunních stromů ks 17 4000 68.000,-- Kč 

CELKEM bez DPH       110.830,-- Kč 

Tab. 6 Přehled orientačních finančních nákladů zeleň varianta A 

 

 

Orientační finanční náklady celkem varianta A bez DPH :                            3.984.464,-- Kč 

 

9.2 Orientační finanční náklady varianta B 

 

9.2.1 Orientační finanční náklady jednotlivých stavebních objektů 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ 

POČET 

SO KČ/MJ CENA KČ 

SO 12 - Parkoviště pro 

motor. vozidla m² 668 1 1680 1.122.240,-- Kč 

SO 13 - Občerstvení m
3
 79,05 1 3500 276.675,-- Kč 

SO 14 - Zastřešená tribuna m
3
 269,33 1 1000 269.330,-- Kč 

SO 15 - Sezení m 22,5 2 220 9.900,-- Kč 

SO 16 - Dětské hrací hřiště řešeno v samostatné tabulce č.10                                                 

SO 17 - Zastřešení tanečního 

parketu m
3
 430,5 1 600 258.300,-- Kč 

SO 18 - Zpevněná pochozí 

plocha m² 75,4 1 450 33.930,-- Kč 

SO 19 - Sezení m 10,5 3 220 6.930,-- Kč 

SO 20 - Zábradlí m 12,38 3 310 1.151,-- Kč 

SO 21 - Zábradlí m 34,45 1 310 10.680,-- Kč 

SO 22 - Zastřešené sezení m
3
 56 2 500 56.000,-- Kč 

SO 23 - Zastřešené sezení m
3
 67,2 1 500 33.600,-- Kč 

SO 24 - Zastřešené sezení m
3
 238 1 700 166.600,-- Kč 

SO 25 - Ochranná síť m 25 1 470 11.750,-- Kč 

SO 26 - Ochranná síť m 13 1 470 6.110,-- Kč 

SO 27 - Zpevněná pochozí 

plocha m² 28,35 1 450 12.758,-- Kč 

SO 26 - Oplocení m 279 1 560 156.240,-- Kč 

CELKEM bez DPH         2.442.556,-- Kč 

Tab. 7 Přehled orientačních finančních nákladů stavebních objektů varianta B 

 

9.2.2 Orientační finanční náklady technické infrastruktury 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Elektrické vedení silové - podzemní      



NN 

3x120 aţ 150 - 70 bm 150 950 142.500,-- Kč 

Vodovodní řád      

PE DN 50 bm 111 1450 160.950,-- Kč 

CELKEM bez DPH       303.450,-- Kč 

Tab. 8 Přehled orientačních finančních nákladů technické infrastruktury varianta B 

 

9.2.3 Orientační finanční náklady mobiliáře sportoviště 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Mobiliář         

Informační vitrína ks 2 10500 21.000,-- Kč 

Parkovací zábrana ks 23 2450 56.350,-- Kč 

Veřejné osvětlení ks 15 3300 49.500,-- Kč 

Odpadkový koš 80l ks 12 23000 276.000,-- Kč 

Odpadkový koš 110l ks 6 650 3.900,-- Kč 

Odpadový kontejner 1100l ks 3 8200 24.600,-- Kč 

CELKEM bez DPH       431.350,-- Kč 

Tab. 9 Přehled orientačních finančních nákladů mobiliáře sportoviště varianta B 

 

9.2.4 Orientační finanční náklady SO 16 - Dětské hrací hřiště 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Dětské hrací hřiště         

Otevřené pískoviště m² 2,25 1300 2.925,-- Kč 

Školní tabule ks 1 840 840,-- Kč 

Vahadlová houpačka ks 1 11500 11.500,-- Kč 

Hračka na pruţině koník ks 1 12050 12.050,-- Kč 

Trojitá houpačka ks 1 34000 34.000,-- Kč 

Smart sestava loď ks 1 121000 121.000,-- Kč 

Pryţová dlaţba m² 90 6800 612.000,-- Kč 

CELKEM bez DPH       794.315,-- Kč 

Tab. 10 Přehled orientačních finančních nákladů dětského hracího hřiště varianta B 

 

9.2.5 Orientační finanční náklady zeleň 

NÁZEV MJ 

POČET 

MJ KČ/MJ CENA KČ 

Travní směs kg 24 80 1.920,-- Kč 

Odstranění křovin m² 110 50 5.500,-- Kč 

Odstranění malokorunních stromů ks 6 600 3.600,-- Kč 



Výsadba křovin m² 94 200 18.800,-- Kč 

Výsadba malokorunních stromů ks 16 4000 64.000,-- Kč 

CELKEM bez DPH       93.820,-- Kč 

Tab. 11 Přehled orientačních finančních nákladů zeleň varianta B 

 

 

Orientační finanční náklady celkem varianta B bez DPH :            4.065.491,-- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Závěr  

  

Cílem této bakalářské práce byla územní studie sportovního areálu v obci Kozmice. 

Snahou této studie bylo vytvořit nové stavební objekty, které budou slouţit pro návštěvníky ve 

formě parkoviště pro motorová vozidla, zpevněné pochozí plochy, sezení, tribuny, dětského 

hřiště a dalších doplňujících funkcí. Vypracoval jsem dvě varianty řešení sportovního areálu. 

Osobním poţadavkem v bakalářské práci bylo přizpůsobit moţnou realizaci poţadavkům 

investora. 

 

 Obě řešení obsahují podmiňující prostory, které mají vzniknout v areálu. Obě varianty 

obsahují stejné druhy stavebních objektů. Jsou však rozdílné v umístění a kapacitě. 

 

 Během vypracování práce jsem postupoval dle současně platných vyhlášek a norem. 

Vyuţil jsem svých vědomostí, které jsem nasbíral během studia na VŠB-TU Ostrava. 
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Tab. 8 Přehled orientačních finančních nákladů technické infrastruktury varianta B 

Tab. 9 Přehled orientačních finančních nákladů mobiliáře sportoviště varianta B 
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http://www.sulocz.cz/product/sulo-popelnice-kulata-plastova-50l-s-aretaci-vika-18/
http://www.sulocz.cz/product/sulo-popelnice-kulata-plastova-50l-s-aretaci-vika-18/
http://www.sulocz.cz/product/kontejnery-plastove-1100l-s-malym-vikem-ve-viku-4-kolecka-vsechny-zakladni-nami-nabizene-barvy-krome-hnede-a-cervene-23/


12. Seznam použitých informačních zdrojů 

 

12.1 Normy a zákony 

 

[10] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

[1] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Praha. Český normalizační institut 2010 

[6] ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť a ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz - 

bezpečnostní poţadavky a zkušební metody 

[9] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

[5] Vyhláška č. 398-2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 

[7] Vyhláška č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů  

[8] Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření  

[3] Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 

[11] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

[4] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů 

[2] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů(energetický zákon) 

 

12.2 Webové portály 

           

[13] České stavební standardy (online) 

 Dostupné z: < http://www.stavebnistandardy.cz > 

[16] Český výrobce svítidel Modus (online) 

 Dostupné z: < http://www.modus.cz > 

[15] Dětské hřiště na míru, městský mobiliář Karim (online) 

 Dostupné z: < http://www.karim.cz > 

[12] Oficiální stránky obce Kozmice (online) 

 Dostupné z: < http://www.kozmice.cz > 



[14] Nahlíţení do katastru nemovitostí (online) 

 Dostupné z: < http://www.nahlizenidokn.cz > 

[17] Sulo cz odpadové hospodářství (online) 

 Dostupné z: < http://www.sulocz.cz > 

[18] TOITOI – WC mobilní (online) 

 Dostupné z: < http://www.toitoi.cz > 

 

12.3 Studijní podklady z předmětů 

 

Dopravní a hydrotechnické stavby 

Pozemní stavitelství 

Rozpočtování a oceňování staveb 

Statika stavebních konstrukcí 

Technologie a řízení výstavby 

Typologie staveb 

Územní plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Seznam výkresové části 

 

Výkres 

č. Název výkresu 

Měřítko 

výkresu 

1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  1:10000 

2 ÚZEMNÍ PLÁN ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  1:5000 

3 VÝKRES VLASTNICKÝCH VZTAHŮ  1:2000 

4 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - stávající 

stav  1:500 

5_A DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - varianta A  1:500 

6_B DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - varianta B  1:500 

7 

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - stávající 

stav  1:500 

8_A URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - varianta A  1:500 

9_B URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - varianta B  1:500 

10_A SO 12 - PŮDORYS + PŘÍČNÝ ŘEZ - varianta A  1:200,1:25 

11_A SO 13 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

12_A SO 14 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

13_A SO 15 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50, 1:20 

14_A SO 16 - PŮDORYS + PŘÍČNÝ ŘEZ A-A - varianta A  1:200, 1:25 

15_A SO 17 - PŮDORYS - varianta A  1:50 

16_A SO 17 - ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

17_A SO 19 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50, 1:20 

18_A SO 20 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50, 1:20 

19_A SO 21 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

20_A SO 22 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

21_A SO 23 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50 

22_A SO 24 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50, 1:20 

23_A SO 25 - PŮDORYS + ŘEZ A-A - varianta A  1:50, 1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jihovýchodní pohled - přístup k areálu od obce 

 

 

 

 

 

 

 

 
Severozápadní pohled – chodník před areálem 



 
Severozápadní strana – vstup pro návštěvníky do areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Západní strana – vjezd do areálu pro motorová vozidla 



 
Severovýchodní pohled – plocha parkoviště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jihozápadní pohled – taneční parket a zastřešené sezení 

 



 
Pohled na prostor tribuny par.č. 719/4 k.ú. Kozmice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Východní pohled – zastřešené sezení a objekt šaten 



 
Veřejné osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Objekt šaten 



 
Severovýchodní pohled - areál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stávající objekty sezení 



 
Nevyhovující objekt oplocení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Jihozápadní pohled – taneční parket a přístřešek 



 

 
Nevyhovující odpadkové koše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 – Výpis vlastnictví sousedních pozemků a pozemků areálu 

sportoviště 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 – Vybavení dětského hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pískoviště otevřené 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní tabule 



 
Vahadlová houpačka 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hračka na pruţině koník 



 

 
Trojitá houpačka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smart sestava loď 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 – Kopie katastrální mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


