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1. Úvod 

 

Úkolem diplomové práce je vypracování návrhu novostavby objektu pro činnost TJ Sokol 

Svinov. Hlavním cílem tohoto projektu je zde umístit šatny pro sportovce, umývárny  

a hygienické zázemí. Řešený pozemek se nachází v těsné blízkosti hřiště vyuţívaného 

především pro hru národní házené. Hřiště je moţno vyuţít také pro hru volejbalu, nohejbalu  

a tenisu. Pozemek, na kterém má být stavba provedena se nachází v městském obvodu 

Ostrava – Svinov.  

Řešený pozemek je mírně svaţitý a nachází se na něm zděná a dřevěná chatka, které 

momentálně slouţí jako převlékárny. Terén bude moţno dle potřeby vyrovnat. Na parcele se 

nachází rostlá zeleň, která je zahrnuta mezi významné krajinné prvky, není moţno ji skácet  

a je nutno s ní při výstavbě počítat.  

Pozemek je velice dobře přístupný automobilovou dopravou. Je obsluţný silnicemi II. 

třídy na ulici Stanislavského a Sokolská. Nedaleko řešené parcely se nachází dvě autobusové 

zastávky městské hromadné dopravy. Městský obvod Ostrava – Svinov je významný svým 

ţelezničním koridorem, nedaleko parcely se nachází ţelezniční stanice Ostrava – Svinov, 

která zajišťuje vlakové spojení s celou republikou. 

Cílem diplomové práce je efektivní vyuţití novostavby pro poţadovanou činnost  

a také pro soukromé účely. To vše dle platných nařízení včetně souladu s územně plánovací 

dokumentací města Ostravy. 

 

 

1.1 Podklady pro vypracování 

 

- fotodokumentace stávajícího stavu, 

- územní plán, 

- územně analytické podklady, 

- výpis z katastru nemovitostí, 

- mapové podklady z ČÚZK, 

- ortofoto mapa ze serveru www.mapy.cz.  
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2. Specifika řešeného území 

 

 

2.1 Charakteristika lokality 

 

Svinov se rozkládá na ploše 11,6277 km² a dle posledního sčítání lidu k 30.6.2010 má 4550 

obyvatel. Nachází se v údolí říčky Porubky, jeţ je levostranným přítokem řeky Odry. Sousedí 

s městskými obvody Polanka nad Odrou, Poruba, Třebovice, Nová Ves a Ostrava Jih. Nachází 

se zde mateřská škola, základní škola i základní umělecká škola, ve které je k dispozici 

hudební sál. Důleţitou funkci obvodu tvoří ţelezniční nádraţí Ostrava - Svinov, které je  

z hlediska osobní dopravy nejvýznamnější ţelezniční stanicí na území města Ostravy. 

V minulých letech byla historická nádraţní budova doplněna moderní, architektonicky 

vyváţenou prosklenou přístavbou. Na území Svinova se nachází také silnice I. třídy  č.11 na 

ulici Rudná a dálnice D1 vedoucí z Bohumína do Olomouce [16].         

 

 

2.2 Charakteristika řešené parcely 

 

Řešená parcela se nachází na rohu ulic Stanislavského a Sokolská. Nachází se v blízkosti 

Úmob Svinov. Přes ulici Psohlavců se napojuje na hlavní silnici na ulici Bílovecké. Bliţší 

vymezení je na výkrese č. 1 Širší vztahy. 

 

Obr. 1. Vymezení hranice řešené parcely [19] 
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2.3 Regulativy ke schválenému Územnímu plánu města Ostravy 

 

Území města Ostravy je v komplexním urbanistickém návrhu členěno dle funkčního vyuţití 

do jednotlivých ploch. Dle vhodnosti a míry zastoupení je rozděleno do tří kategorií (vhodné, 

přípustné, výjimečně přípustné). Novostavba musí odpovídat charakteristice dané funkční 

plochy. Tato plocha je v územním plánu charakterizovaná jako sportovní areál. Sportovní 

areály slouţí pro sportování, rekreaci a trávení volného času.  

 

Funkční vyuţití :  

1) Vhodné  

- Zařízení organizované tělovýchovy: otevřená i krytá sportoviště s nezbytným 

příslušenstvím. 

 - Různá hřiště, dráhy, bazény, speciální plochy, sjezdovky, tělocvičny, sportovní haly, kryté 

bazény, tribuny, šatny, sauny.  

- Zařízení technických sportů: areály a zařízení autoškol, středisek výcviku branců, 

motokrosových a automobilových závodišť, střelnic, areály kynologické, modelářské, 

potápěčské, areály dalších zájmových klubů.  

- Příslušné komunikace obsluţné a pěší, pěší rozptylové prostory, parkoviště.  

- Zeleň veřejná, parková, ochranná.  

 

2) Přípustné  

- Vybavenost, slouţící sportovcům a návštěvníkům: obchod, sluţby, stravování, ubytování.  

- Nezbytná technická vybavenost.  

- Nezbytné dílny a garáţe údrţby.  

 

3) Výjimečně přípustné  

- Byty (rodinné domky) majitelů a správců [3].                        
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3.Teoretická východiska 

 

 

3.1 Technická infrastruktura 

 

Technická infrastruktura pomáhá k zajištění obsluţnosti urbanizovaného území 

prostřednictvím dílčích technických systémů:  

 

− systému zásobování vodou,  

− systému odvodnění, obvykle veřejné kanalizace včetně čistírny odpadních vod,  

− systému zásobování elektrickou energií,  

− systému zásobování energetickým  plynem/zemním plynem,  

− systému centralizovaného zásobování teplem a teplou uţitkovou vodou,  

− systému veřejných komunikačních sítí, garantujících sluţby hovorového a nehovorového 

charakteru,  

− dalších speciálních analogických  systémů uplatňujících se zejména v obsluze průmy -

slových  závodů a areálů různých typů,  

− systému odpadového hospodářství,  

− jiných dalších budoucích systémů technické infrastruktury zabezpečující obsluhu území.  

 

V okamţiku jejich instalace a vyuţívání se urbanizované území a nositelé aktivit  

v něm stávají bezmezně závislí na jejich kontinuální spolehlivé funkci, a to jak z hlediska 

rozsahu, tak i z hlediska kvality poskytovaných sluţeb. Současně pak jejich dobrá funkce 

garantuje příznivé parametry ţivotního prostředí sídel a jeho ochrany a rovněţ příznivé 

podmínky z hlediska hygienické ochrany.  

 

Rozhodující a současně nejcitlivější  část těchto systémů ucelené technické obsluhy 

urbanizovaného území se odehrává  v relativně omezeném a konfliktním prostředí pozemních 

komunikací, tj. ve veřejném prostoru. Proto nastupuje potřeba důsledně akceptovat hledisko 

prostorových vztahů jiţ v úrovni územně plánovacích činností a procedur jiţ v zadání  

a následně téţ i značných odlišností v koncepčním a detailním technickém  řešení  

a v preventivní koordinaci  řešení technické infrastruktury v intravilánech  měst a obcí [2]. 

      



5 

 

3.2 Dopravní infrastruktura 

 

Dopravní infrastruktura  je důleţitou součástí územního plánování s významnou funkcí. Musí 

být v souladu s cíli územního plánování a v rámci svých technických moţností musí být  

v souladu s principy udrţitelného rozvoje území. Má mít komplexní kvalitu, tj. poskytovat 

maximální výkon, rychlost, pohodlí, ale při minimálních nárocích na energii a prostor a bez 

negativního vlivu na ţivotní prostředí. Mezi veřejnou infrastrukturou má dopravní 

infrastruktura, tj. dopravní cesty, dopravní zařízení a dopravní prostředky, významnou roli. 

Má značné nároky prostorové i investiční, včetně vyhraněných potřeb na specifické umístění 

dopravních cest i zařízení. Přes tento mimořádný význam je doprava především sluţbou.  

 

Pozemní komunikace vykazují největší volnost v uspořádání, v začlenění do krajiny, 

do území, do osídlení, proto je moţné je vhodně formovat v zájmu optimálního vyuţití území 

i ochrany ţivotního prostředí, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích.   

Pozemní komunikace je nutno hodnotit ze dvou hledisek, z hlediska jejich vedení ve volné 

krajině  a z hlediska vedení v zastavěném území obcí a měst.   

Dopravní infrastruktura musí [2]:  

 

−  zajistit bezpečnost všech účastníků dopravy,  

−  podílet se aktivně na tvorbě a ochraně krajiny a veřejných prostorů,  

−  být sluţbou pro rozvoj území,  

−  minimalizovat nároky na zábor území,  

−  chránit ţivotní prostředí, minimalizovat, nebo zcela odstranit negativní dopady dopravy,  

−  zabezpečit všechny nároky na přepravu,  

−  dokonale obsluhovat území.         
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3.3 Občanské vybavení 

 

Občanské vybavení je prezentováno jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních 

sloţek, jejím rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, zahrnujících správu, 

administrativu, školství a výchovu. Zařízení občanského vybavení nabízí obyvatelům sídla  

i těm, kteří za sluţbami dojíţdějí, významný podíl z celkového objemu pracovních 

příleţitostí. Faktory ovlivňující rozvoj zařízení občanského vybavení vycházejí  

z demografické, ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. geografické 

polohy a dominující funkce a z dopravních moţností území.  

 

Zařízení občanského vybavení spolu s bydlením jsou základní podmínkou běţného 

denního ţivota. Kvalita a vyváţenost sítě občanského vybavení a její vazba na další funkce 

jsou zásadními faktory udrţitelného rozvoje území, neboť výrazně působí jak na 

ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na ţivotní prostředí sídel.   

 

Podle druhů činností jsou občanská zařízení  členěna na  obory, z nichţ pak vyplývají 

nároky na velikost ploch a pozemků tj. [2]: 

 

−  školství a výchovy,  

−  kultury, vědy a výzkumu, 

−  tělovýchovy a sportu,  

−  zdravotnictví,  

−  sociální péče,  

−  maloobchodu,  

−  ubytování,  

−  stravování,  

−  nevýrobních sluţeb,  

−  výrobních a opravárenských sluţeb,  

−  správy a administrativy,  

−  církví,  

−  specifická.            
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3.3.1 Zařízení pro tělovýchovu a sport 

Tělovýchovné a sportovní zařízení lze dělit na zařízení pro: 

 

-  rekreační tělovýchovu, kde je volný, neorganizovaný vstup, 

-  školní tělesnou výchovu,  

-  organizovanou tělovýchovu.  

 

Tyto formy vyuţití spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají. Mezi zařízení rekreační 

tělovýchovy patří jednoduchá hřiště pro menší děti, pro mládeţ a dospělé a běţecké lyţařské 

tratě. Zařízení školní tělesné výchovy jsou tělocvičny a hřiště základních a středních škol. Pro 

organizovanou tělovýchovu, kde se předpokládá případně i pořádání sportovních utkání, 

slouţí velkoplošná hřiště, golfová hřiště, sportovní stadiony, sportovní haly, kuţelny, 

plavecké bazény kryté a otevřené, zimní stadiony kryté a otevřené, autokrosové, cyklokrosové 

a motokrosové tratě, sportovní letiště, zařízení pro jezdecký sport, tratě a zařízení pro 

lyţování sjezdové i turistické, sáňkařské dráhy, střelnice, kynologická cvičiště a další [2].          

 

Základní skupiny sportovních staveb 

 

- zařízení neorganizované tělovýchovy a rekreace, 

- zařízení školní tělovýchovy (ZŠ, SŠ, VŠ), 

- zařízení organizované tělovýchovy, 

- zařízení pro výkonnostní a vrcholový sport, 

- zařízení tělovýchovných sluţeb (centra volného času). 

 

Prostory tělovýchovných zařízení lze obecně rozdělit na [4] : 

 

- vlastní plochy a prostory pro tělovýchovu,  

- příslušenství sportovců, 

- hygienické prostory, 

- šatny, 

- doplňující provozní prostory (občerstvení, ubytování, administrativa, klubovny apod.), 

- hospodářské a správní zařízení, 

- prostory pro diváky, 

- parkování návštěvníků.            
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3.3.2 Hygienické zařízení 

Definice: 

Hygienická zařízení - šatny, umývárny, sprchy a záchody, kabiny pro osobní hygienu 

Šatna – místnost určená k převlékání a přechodnému odkládání oděvů, obuvi a jiných 

předmětů 

Umývárna – místnost nebo část místnosti určená k oplachování rukou, očistě těla  

a ochlazování v horkých provozech 

Záchod – místnost určená k vykonávání biologických potřeb, souvisejících s vylučováním 

odpadních látek z těla člověka a potřebnou následnou očistou 

Kabina pro osobní hygienu – místnost nebo část místnosti určená k vykonávání hygienických 

potřeb [6] 

 

Šatny 

1) Věšákové šatny bez obsluhy – vybaveny věšákovými háčky, tyčí s háčky nebo věšáky 

daných rozměrů 

2) Věšákové šatny s obsluhou – vybaveny věšákovými tyčemi s pevným uloţením, 

s otočným uloţením nebo s ramínky a výdejním pultem 

3) Skříňkové šatny 

-  Skříňkové šatny  

-  šatna je vybavena jednoduchými nebo zdvojenými skříňkami a lavicemi, 

-  rozměry a zhotovení skříněk se řídí dle normy ČSN 91 12 55 [9], 

-  na jednu osobu má připadat nejméně 0,40 m
2
, 

-  počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uţivatelů s 10 % rezervou, 

-  šířka dveří min. 800 mm [6].        

 

Obr. 2.  Skřínky bez lavic a samostatné lavice [6] 
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Umývárny 

1) Pro částečnou očistu 

2) Pro celkovou tělesnou očistu 

- umísťují se vedle šaten, se kterými jsou spojeny dveřmi, 

- oddělují se dle pohlaví, 

- součástí vybavení je zařízení pro odkládání mycích potřeb, ručníku a prádla, 

- umývárna se sprchami musí být vţdy spojená s místem pro osušení, které musí 

být dimenzováno na min. 30 % celkové plochy umývárny, 

- výška horní hrany umyvadla od podlahy 750 – 850 mm. 

 

- Kabinové sprchy bez předsíňky  

 

- půdorysné rozměry kabiny min. 900 x 900 mm, 

- odděleny příčkami, 

- vstupní otvor do kabiny šířka min. 600 mm,  

- umývací místo vybaveno mísící baterií pro teplou a studenou vodu  

a samostatným odpadem, 

- sprchová růţice umístěna svisle max. 2200 mm od podlahy, na šikmo max. 

1700 mm, 

- do kabiny umístit misku na mýdlo [6]. 

 

 

Obr. 3. Poţadavky na sprchy bez předsíňky s umyvadly [6] 
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Záchodová kabina 

- nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny viz. Tab. 1,  

- výška horní hrany záchodové mísy od podlahy max. 425 mm. 

 

 

Tab. 1. Nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny [6] 

 

Záchodové kabiny pro tělesně postiţené 

- horní hrana záchodové mísy ve výšce 500 mm od podlahy, 

- záchodová mísa jednostranně osázená min. 270 mm od boční stěny, 

- splachovací zařízení umístěno na straně, 

- na stěně sklopné opěrky, 

- šířka dveří min. 800 mm, musí být otevíravé ven a opatřeny madlem, 

- z jedné strany záchodové mísy musí být manipulační plocha pro vozík pro 

invalidy min. 800 mm široká, 

- umyvadlo s výškou horní hrany od podlahy 800 mm, pod umyvadlem musí být 

zanechán volný prostor, 

- věšák na oděv ve výšce 1200 mm, 

- kabinu opatřit odpadkovým košem [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Příklad záchodové kabiny pro tělesně postiţené [6]     
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Technické poţadavky 

 

- Okna, která jsou umístěna níţe neţ 1800 mm musí mít neprůhledné zasklení. 

- Vstupní dveře do prostoru skupinových záchodů, umýváren a šaten musí mít samouzavírací 

zařízení a musí být zabráněno přímému pohledu dovnitř. 

- V podlaze navrhnout vpusť – spád podlahy min. 0,5% - 2%, styk přes poţlábek. 

- Stěny musí mít omyvatelný povrch do výšky 1800 mm, úklidová místnost 1500 mm,  

v mokrých provozech vodotěsnou izolaci, izolaci podlahy vyvedenou do výšky 200 mm.       

- Osvětlení šaten, umýváren, kabin pro osobní hygienu ţen a záchodových předsíní musí mít 

intenzitu nejméně 100 lx, osvětlení záchodů, pisoárů a úklidových místností min. 60 lx.  

- V místnostech, kde není zaručená poţadovaná intenzita denního osvětlení je nutno 

navrhnout osvětlení umělé [6].         

 

Druh místnosti Výměna venkovního vzduchu 

 [m
3
/h

-1
] 

Šatny 20 na jedno šatní místo 

Umývárny a záchodové předsíně 30 na jeden výtok teplé vody 

Sprchy 150 aţ 200 na sprchu 

Záchody 50 na mísu, 25 na pisoár 

Tab. 2.  Nejmenší dovolená výměna vzduchu v hygienických zařízeních v době provozu [6] 

 

Prvky sportovního střediska 

- hygienické prostory pro diváky – hřiště a sportoviště 

- wc ţeny - 1 wc do 50 ţen, 2 do 200, na kaţdých 200 ţen další 1 wc 

- wc muţi - 1 wc na 100 muţů, na kaţdých 100 muţů další 1 wc 

- pisoáry - stejný počet jako wc 

- umývadla při wc - 1 umývadlo na 3 wc 

 

- hygienické prostory pro sportovce – tělocvičny, haly, venkovní hřiště 

- sprchy - 1 sprcha na 5 sportovců nebo 10 cvičenců (školní tělovýchova) 

- wc ţeny - 1 wc do 10 ţen, 2 do 25, 3 do 50, na kaţdých 15 ţen další 1 wc 

- wc muţi - 1 wc do 10 muţů, 2 do 35 muţů, 3 do 60 muţů, na kaţdých 25 muţů 1 wc 

- pisoáry - stejný počet jako wc 

- umývadla při wc - 1 umývadlo na 3 wc 
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Z uvedeného počtu se cca 1/3 kapacity disponuje na straně nečistého provozu, ostatní na 

straně čisté. Hygienické prostory pro sportovce se dimenzují dle poměru, který je závislý na 

typu zařízení (poměr muţi – ţeny) [4]. 

         

Parkování návštěvníků 

-  docházková vzdálenost 200 m (zastávka MHD, velké sportoviště aţ 1000 m) 

-  jízdní kola 4 – 5 % 

-  motocykly 5 – 15 % 

-  osobní auta 3 – 5 % 

-  autobusy 0,2 – 0,3 % 

-  MHD, pěší 75 – 80 % [4] 

 

3.3.3 Zařízení pro stravování 

Zařízení stravování je charakterizováno veřejnou přístupností a komerčním zaměřením svého 

provozu. Umisťují se zpravidla do lokalit s větší hustotou zástavby, a to buď jako vestavěné 

zařízení nebo volně stojící objekt. Kromě funkce stravovací plní i funkci společensko – 

zábavní. Jsou určena nejen pro přípravu a podávání pokrmů, ale i společenské aktivity. 

Z převaţujícího zaměření jednotlivých zařízení pak vyplývají různé provozní typy [2]: 

 

- Restaurace, snack bary a grill bary jsou zařízení, které plní jak funkci stravování, tak funkci 

společenskou. 

- Motorest je druh restaurace, který je určen převáţně pro motoristy. Je budovaný zpravidla 

mimo zástavbu při frekventovaných komunikacích. 

- Kavárny jsou určeny převáţně k funkci společenské s doplňkovým občerstvením. 

- Vinárny plní funkci společenskou i stravovací, společenská je převaţující. 

- Pivnice jsou zaměřeny obdobně jako vinárny. 

- Jídelny a bufety plní výhradně funkci stravovací. 

- Cukrárny jsou zařízení, která zpravidla slouţí  k podávání občerstvení i k přímému prodeji 

bez konzumace na místě. 

                                                    

Bary 

Pro tuto kategorii provozoven je dominantní prodej nápojů s moţností různých forem 

společenské zábavy [5].  
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Stavební program hostinských zařízení 

 Provozní příslušenství 

- Kancelář hospodářského vedení 

- Jídelna zaměstnanců 

- Šatna zaměstnanců 

- Umývárna zaměstnanců se sprchami 

- Hygienické zařízení WC 

- Úklidová komora [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Poţadavky na rozmístění stolového a sedacího nábytku v odbytovém prostoru [5] 

             

Hygienické prostory 

- WC musí být zřizováno u všech pohostinských podniků s konzumací v sedě u jídelních 

stolů. 

- Musí být přístupny ze vstupního prostoru, pouze v menších provozních jednotkách z 

odbytového prostoru přes společenský prostor. 

- 1 pisoár na 25 míst u stolu 

- 1 WC mísa pro muţe na 50 míst u stolu 

- 1 WC pro ţeny na 30-50 míst u stolu 

- dostatečně velká záchodová předsíň s umývadly – opt. 1 umývadlo na 1 WC [5]                      

 

Vstupní prostory 

- Mělo by dojít k oddělení provozu zásobování, zaměstnanců a návštěvníků. 

- Přístup přes vstupní prostor – umístění hygienických prostor, šatny apod. 

- U méně náročných prostorů vstup přes zádveří – jídelny, hostince. 

- Přístup z veřejné komunikace např. u bufetů, rychlého občerstvení, grill-barů … [5].     
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Terasy  

Umísťují se mimo vodící linie v klidnějších částech uličního parteru a tam, kde je umoţněn 

výhled na přírodní či městská panorama, na ruch ulice, pozoruhodná místa [5].    

 

Doplňující rekreační zařízení  

Kulečník 

 

 

Obr. 6. Parametry umístění kulečníkových stolů [5] 

 
Bowlingová dráha 

- prostor potřebný pro realizaci – optimální prostor pro 2 dráhy bowlingu je 26 x 3,6 m,  

- ukončeny veškeré stavební práce v místě instalace bowlingu včetně výmalby místnosti, 

- suchý, pevný podklad (tl. min. 80 mm) pro instalaci drah opatřený izolací proti vlhkosti, 

- provedení kabelových propojů, 

- dokončení osvětlení drah [5].                          

 

 

Obr. 7.  Parametry bowlingové dráhy [5] 
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3.4 Zeleň v zastavěném území 

Jedná se o soubor záměrně zaloţených nebo spontánně vzniklých prvků ţivé a neţivé přírody, 

které jsou pravidelně udrţovány zahradnickými nebo  krajinářskými metodami. Mezi prvky 

ţivé přírody jsou řazeny hlavně stromy, keře, trávníky a květiny, mezi prvky neţivé přírody 

terén, kameny a voda. Nejdůleţitější vlastností zeleně z hlediska estetického působení je velké 

bohatství tvarů, velikostí, barev a neustálá proměnlivost, vyplývající ze změny ročního  

období [2].  

 

3.4.1 Funkce zeleně 

V zastavěném i nezastavěném území plní [2]: 

 

− funkci hygienickou, 

− funkci rekreační, 

− funkci prostorotvornou, 

− funkci ochrany zdrojů, 

− funkci ekonomickou, 

− funkci ekologickou.                   

 

 

3.5 Parkový mobiliář 

 

Jedná se o umělé prvky v zahradních a krajinářských úpravách. Musí splňovat všechny 

poţadavky na funkční vyuţití i odolávat nepříznivým vlivům počasí. Řadí se sem cesty  

a odpočívadla, schodiště, opěrné nebo květinové zdi a zídky, pergoly, altány, lavičky, 

umělecká díla, osvětlení, případně další vybavení, která bezprostředně s uţíváním zeleně 

souvisí (dětská hřiště, veřejné WC). Hlavními prvky mobiliáře jsou např.: parkové lavičky, 

zrcadla, informační ukazatele směru, autobusové zastávky, parkovací zábrany, stojany 

na kola, mříţe ke stromům, odpadkové koše atd. [18].              

                 

 

 

 

 

http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/lavicky-stojacky/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/zrcadla-exterierova/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/autobusove-zastavky/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/parkovaci-zabrany/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/stojan-na-kola/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/stojan-na-kola/
http://readyline.cz/katalog/mestsky-mobiliar/odpadkove-kose/
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3.6 Odpadové hospodářství 

 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí národního 

hospodářství. První zákon o odpadech v České republice vznikl aţ v roce 1991. Na rozdíl od 

průmyslově a ekonomicky vyspělých zemí, kde se začaly odpadovým hospodářstvím 

intenzivně zabývat uţ o 20 - 30 let dříve. Odpad vzniklý na území obce, způsobený činností 

fyzických osob se nazývá komunální odpad. Komunální odpad zahrnuje směsný komunální 

odpad, separovaně sbírané sloţky (papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, 

objemný odpad, odpad ze zahrad a parků atd. Odpadové hospodářství se zaměřuje na činnost 

vzniklou s nakládáním s odpady, předchází jejich vzniku a následně pečuje o místo, kde jsou 

odpady trvale uloţeny. Nakládání s odpady znamená jejich shromaţďování, soustřeďování, 

sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, vyuţívání a odstraňování [10].       

 

 

3.7 Významné krajinné prvky 

 

Na řešeném pozemku se nachází významný krajinný prvek, jedná se o tzv. Stromořadí u hřiště 

na ulici Stanislavského. Tento významný krajinný prvek je registrován v územně analytických 

podkladech pro správní obvod statutárního města Ostravy, aktualizovaných v roce 2010. 

V městském obvodu Ostrava – Svinov se nachází celkem 4 významné krajinné prvky, viz. 

výkres č.3 Výkres limit – významné krajinné prvky. 
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4. Praktická východiska 

 

 

4.1 Úvodní údaje 

 

4.1.1 Vstupní údaje 

Novostavba se bude nacházet v městském obvodu Ostrava – Svinov na parcele č. 47. Svými 

rozměry a dispozičním řešením musí odpovídat poţadavkům oddílu národní házené klubu TJ 

Sokol Svinov. 

 

4.1.2 Identifikační údaje 

Název stavby:   Návrh novostavby zařízení pro činnost TJ Sokol Svinov 

Místo stavby:   Stanislavského 473/1, Ostrava - Svinov, 721 00  

Katastrální území:  Ostrava - Svinov 

Kraj:    Moravskoslezský 

Zadavatel:   VŠB – TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 00 

Zpracovatel:   Bc. Jana Podgorská, V Závětří 944/7, Ostrava – Svinov, 721 00 

Projektový stupeň:  Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

4.1.3 Poţadavky TJ Sokol Svinov 

Je nutné vytvořit zázemí, které by vyhovovalo činnosti všech kategorií oddílu národní házené. 

Pro zápasy je nutno vybudovat minimálně 4 šatny, pro turnaje je optimální počet 6 šaten. 

Počtu šaten musí odpovídat také počet umýváren a wc. Šatna by měla mít nejlépe 18 míst. Je 

nutné navrhnout také skladovací prostory (stačí jeden sklad pro všechny oddíly dohromady). 

Pro schůze celého oddílu, které se konají 2x ročně a pro schůze jednotlivých kategorií bude 

k dispozici místnost sport baru. Dále je nutno zařídit kancelář pro rozhodčí, kterých na 

turnajích bývá cca 5 a také jejich hygienické zázemí [24].            
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Kategorie Věk Soutěţ 

Mladší ţačky 5 – 12 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Mladší ţáci 6 – 12 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Starší ţačky 12 – 15 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Starší ţáci 12 – 15 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Dorostenky 15 – 18 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Dorostenci 15 – 18 let oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Muţi A  I.liga 

Muţi B  oblastní přebor (Severomoravská oblast) 

Tab. 3. Rozdělení kategorií oddílu [24] 

        

4.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

4.2.1 Poloha v obci 

Řešená parcela leţí na okraji zastavěné části obce. Parcely, které se nachází jihozápadně jsou 

vyuţívány pro individuální bydlení. Severovýchodně od řešené parcely stojí sakrální stavba, 

jedná se o tzv. Husův Sbor. Severozápadně od parcely se nachází hřiště pro hru národní 

házené. Pozemky, které se rozprostírají nad hřištěm jsou vyuţívány pro zemědělskou činnost.  

 

4.2.2 Údaje o schválené územně plánovací dokumentaci 

Územní plán města Ostravy ze dne 1.12.1994 byl schválen a doplněn o provedené změny 

7.4.2006. Zpracovatelem je ÚP1MO – Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, 

zastoupen hlavním architektem ing. arch. Vlastou Bichlerem. V územním plánu se hovoří  

o Regulativech funkčního a prostorového vyuţití území. Záměr novostavby zázemí pro 

činnost TJ Sokol Svinov je v souladu s územním plánem. 

 

4.2.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba bude v souladu s územním plánem. 
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4.2.4 Splnění poţadavků dotčených orgánů 

Stavební úřad městského obvodu Svinov předal poţadavky na stavbu zázemí sportoviště, 

předloţil územní plán a výpis z katastru nemovitostí. Návrh stavby je v souladu s těmito 

poţadavky.  

 

4.2.5 Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Území Ostravy - Svinova je velice dobře přístupné městskou hromadnou dopravou. Městský 

obvod je propojen autobusovou a tramvajovou dopravou např. s Porubou, Polankou nad 

Odrou, Mariánskými Horami atd. V blízkosti pozemku se nachází dvě autobusové zastávky  - 

Svinov škola a Svinov náměstí. Všechny autobusové spoje projíţdějí jedním z hlavních 

ostravských uzlů veřejné hromadné dopravy, zastávkou Svinov mosty. Autobusová a 

tramvajová zastávka Svinov mosty zaručuje dopravní spojení s dalšími městskými obvody. 

 

 V Ostravě - Svinově se nachází jeden z hlavních ţelezničních uzlů České republiky, 

jedná se o vlakové nádraţí Ostrava – Svinov. Nádraţí leţí na významném ţelezničním 

koridoru Přerov – Bohumín. Vlakové nádraţí leţí v blízkosti řešeného pozemku, čímţ je 

zaručeno dopravní spojení s celou republikou. 

 

Doprava osobním automobilem je také moţná. Po ulici Stanislavského lze dojet aţ 

k objektu. Území stavby je napojeno na komunikaci III. třídy na ulici Stanislavského,  která je 

spojena přes ulici Sokolskou a Psohlavců, se silnicí II. třídy na ulici Bílovecká. Pozemek je 

napojen na veřejnou komunikaci na ulici Stanislavského a Sokolská. Příjezd do objektu se 

plánuje z ulice Stanislavského.  

 

4.2.6 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu je znázorněno ve přiloţených výkresech č.4 - 1. 

Varianta – situace a č.11 - 2. Varianta – situace. Přípojky vody, plynu a energie budou vedeny 

ze stávajících rozvodů. Kanalizace bude napojena na veřejný řád v dopravním prostoru na 

ulici Sokolská. Stavba nebude zasahovat do ochranných pásem vzdušného a podzemního 

vedení a zařízení. 
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4.2.7 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika vč. zdrojů nerostů  

a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

a) geologická 

Hornoslezská pánev se rozprostírá na ploše přes 7 000 km
2
. V nadloţí se nalézají autochtonní 

sedimenty kenozoického stáří, jakoţ i horniny karpatských příkrovů. Na povrch vystupuje 

produktivní karbon jen ojediněle v malých výchozech. 

Ostravské souvrství 

Řadíme jej do spodního namuru. Stáří je doloţeno četnými faunistickými (plţi, mlţi, 

ramenonoţci, hlavonoţci, trilobiti) a flóristickými (plavuně, přesličky, kapradiny) nálezy. 

Ostravské souvrství dále členíme na čtyři litostratigrafické jednotky [14]: 

a) Petřkovické vrstvy 

b) Hrušovské vrstvy 

c) Jaklovecké vrstvy 

d) Porubské vrstvy - Spodní hranici tvoří strop skupiny mořských horizontů Barbory, svrchní 

hranice této jednotky je kladena do počvy sloje Prokop. Oproti ostatním se z těchto vrstev 

objevují na haldách i některé zvláštní horniny např. tzv. zámecký slepenec vyskytující se ve 

spodní části jednotky a fosilní půdy, tzv. ganistr. Vystupuje zde 11 aţ 41 nestálých aţ 

poměrně stálých slojí z nichţ asi 30 má průměrnou mocnost větší neţ 0,4 m. Loţisková 

úhlonosnost je 1,8 % [14].                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.  Geologické poměry na řešeném území [14] 
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b) geomorfologická 

Z hlediska geomorfologického členění je Česko velmi rozmanitým teritoriem, nachází se na 

území čtyř geomorfologických provincií. Na území Ostravy se nacházejí hned tři: Česká 

vysočina, Středoevropské níţiny a Západní Karpaty. Celé goeomorfologické členění jde 

postupně více do detailu: Systém – Provincie – Subprovincie – Oblast – Celek – Podcelek – 

Okrsek [14].             

 

Obr. 9.  Geomorfologické poměry na řešeném území [14] 

c) hydrogeologická 

Hydrogeologické poměry v Ostravě jsou silně ovlivněny antropogenní činností. Důlní díla  

a vlivy těţby, včetně hluboké hydraulické deprese vyvolané odvodňováním horninového 

komplexu, změnily přírodní geohydrodynamické systémy. Původní samostatné hydraulické 

systémy byly uměle propojeny (vrty, jámy, atd.) nebo došlo k propojení zálomovými 

trhlinami nad poruby, závaly důlních děl atp. V oblastech hornicky otevřených se vytvořil 

nepravidelně rozvinutý hydraulický systém zahrnující jak horniny karbonu, tak horniny 

pokryvu. V oblastech vzdálenějších od aktivní důlní činnosti a dobývacích prací se původní 

hydraulické poměry ještě zachovaly [14].                                
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4.2.8 Poloha vůči záplavovému území 

Pozemek leţí na vyvýšeném místě vzhledem ke korytu říčky Porubky, která je vzdálena cca 

70 m. Z tohoto důvodu nedojde k jeho zatopení. Stavební pozemek není v záplavovém území 

ani v ochranném pásmu řeky.  

 

Obr. 10. Záplavové území říčky Porubky [17] 

 

4.2.9 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

č. parcely druh pozemku způsob vyuţití výměra [m²] 

39      ostatní plocha ostatní komunikace 1628 

46    ostatní plocha ostatní komunikace 3104 

48    ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 2838 

49/2    ostatní plocha     zeleň 1733 

 

Parcely č. 39, 46 a 48 jsou majetkem Statutárního města Ostrava, nemovitosti jsou svěřeny do 

péče Městského obvodu Svinov. Zbývající parcela je ve vlastnictví Náboţenské obce Církve 

československé husitské v Ostravě – Svinově [15].                               

 

4.2.10 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek je z ulic Stanislavského a Sokolská. Příjezd zásobovacích 

vozidel a montáţní techniky po dobu výstavby bude moţný pouze z ulice Stanislavského, ze 

které je moţný přímý vjezd na staveniště. Dopravní a obsluţné komunikace sousedních 

objektů budou po dobu výstavby s mírným omezením zachovány.  

 

4.2.11 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby budou všechny energie odebírány z veřejného řádu přes podruţné vedení. 

K napojení dojde aţ po vydání povolení od příslušných správců sítí. 
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4.3 Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 

 

4.3.1 Účel uţívání objektu 

Jedná se o novostavbu zázemí pro činnost TJ Sokol Svinov na ulici Stanislavského 473/1, 

Ostrava - Svinov. Objekt je navrţen především za účelem vybudování zázemí pro hráče 

národní házené. V navrhovaném objektu budou hlavně šatny pro hráče, včetně hygienického 

zázemí a také zázemí pro rozhodčí.  

 

VARIANTA 1 

Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní a zaujímá plochu 619 m². Půdorys má tvar obdélníku  

a ve druhém nadzemním podlaţí je navrţená venkovní terasa. Součástí dispozičního řešení je 

návrh velkého sport baru pro 75 osob, kanceláří, skladových prostor, prádelny + sušárny  

a zázemí zaměstnanců. Ve sport baru bude vybudováno zařízení pro provozování bowlingu  

a kulečníku a také bude vybaven multimediální technikou potřebnou pro schůze 

házenkářského klubu. Hygienická zařízení pro poţadovaný počet osob budou v těsné blízkosti 

sport baru. 

 

VARIANTA 2 

Druhá varianta novostavby je navrţena jako dvoupodlaţní objekt, který zaujímá plochu  

624 m². Objekt má tvar písmene "L", první nadzemní podlaţí je situováno rovnoběţně 

s hlavní dopravní komunikací na ulici Stanislavského, druhé nadzemní podlaţí je posazeno 

kolmo na tuto komunikaci. Na volné ploše stropu prvního nadzemního podlaţí je navrţena 

venkovní terasa. Hlavním účelem vyuţití objektu jsou šatny a umývárny pro sportovce  

a rozhodčí a také nutné hygienické prostory. Součástí dispozičního řešení je návrh sport baru, 

kulečníkové herny, kanceláří a skladových prostor. Sport bar bude vybaven multimediální 

technikou pro pořádání schůzí klubu. 

 

4.3.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaný objekt je stavbou trvalou. 

 

4.3.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
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4.3.4 Etapizace výstavby 

Před začátkem stavby samotného objektu budou usazeny veškeré přípojky. Výstavba 

sportovního zázemí a sport baru s přilehlým parkovištěm, terénními úpravami, zazeleněním, 

mobiliářem a komunikacemi pro pěší bude prováděna na etapy. V první etapě dojde k vlastní 

výstavbě objektu a v etapě druhé budou provedeny úpravy okolí, včetně rozmístění mobiliáře 

a parkových úprav. 

 

 

4.4 Orientační údaje stavby  

 

4.4.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

VARIANTA 1 

Výměra pozemku       2591 m² 

Zastavěná plocha       619 m² 

Obestavěný prostor       3880 m³ 

Počet podlaţí        2 

Počet šaten        6 

Počet umýváren       6 

Počet kanceláří       3 

Plocha restaurace        202,61 m² 

Plocha komunikací pro pěší      309,75 m² 

Plocha komunikací pro automobily     198,85 m² 

Plocha parkoviště pro automobily     482,85 m² 

Plocha parkoviště pro autobusy     47,28 m² 

Kapacita parkoviště       24 

Z toho pro ZTP       2 

Městský mobiliář     celkem  cca 20 ks 
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VARIANTA 2 

Výměra pozemku       2591 m² 

Zastavěná plocha       624 m² 

Obestavěný prostor       3218 m³ 

Počet podlaţí        2 

Počet šaten        6 

Počet umýváren       6 

Počet kanceláří       2 

Plocha restaurace        172,06 m² 

Plocha komunikací pro pěší      204,51 m² 

Plocha komunikací pro automobily     170,27 m² 

Plocha parkoviště pro automobily     495,35 m² 

Plocha parkoviště pro autobusy     47,28 m² 

Kapacita parkoviště       25 

Z toho pro ZTP       2 

Městský mobiliář     celkem  cca 20 ks 

 

4.4.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody 

Není předmětem této práce. 

 

4.4.3 Celková spotřeba vody  

VARIANTA 1 

Specifické potřeby vody pro jednotlivé skupiny a druhy spotřeby [23]: 

- uvaţovaný počet zaměstnanců – 3 osoby – 60 l/osoba/den 

- uvaţovaný počet sportovců – 108 osob – 60 l/osoba/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků sportoviště – 50 osob – 30 l/návštěvník/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků restaurace – 75 osob – 300 l/návštěvník/den 

 

Celková denní potřeba vody 

Qv =  Pi * qi = 3*60 + 108*60 + 50*30 + 75*300  

Qv = 32 160 l/d 
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Maximální denní potřeba vody 

Qdmax = Qv * kd 

Qdmax = 32 160 * 1,25 = 40 200  l/d 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qhmax = (Qdmax * kh ) / 24 

Qhmax =(35 850 * 1,8 / 24) = 3015 l/h = 0,838 l/s 

 

Orientační návrh dimenze potrubí 

Rychlost proudění vody v potrubí  v =1m/s 

 

 




















5.05.0

1*

000747,0*4

*

*4
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Q
d 0,033 m 

 

 

Na základě výpočtu je navrţena vodovodní přípojka k objektu dimenze DN 50 [1]. 

 

VARIANTA 2 

Specifické potřeby vody pro jednotlivé skupiny a druhy spotřeby [23]: 

- uvaţovaný počet zaměstnanců – 3 osoby – 60 l/osoba/den 

- uvaţovaný počet sportovců – 108 osob – 60 l/osoba/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků sportoviště – 50 osob – 30 l/návštěvník/den 

- uvaţovaný počet návštěvníků restaurace – 48 osob – 300 l/návštěvník/den 

             

Celková denní potřeba vody 

Qv =  Pi * qi = 3*60 + 108*60 + 50*30 + 48*300  

Qv = 23 160 l/d 

 

Maximální denní potřeba vody 

Qdmax = Qv * kd 

Qdmax = 23 160 * 1,25 = 28 950  l/d 
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Maximální hodinová potřeba vody 

Qhmax = (Qdmax * kh ) / 24 

Qhmax =(28 950 * 1,8 / 24) = 2171 l/h = 0,603 l/s 

 

Orientační návrh dimenze potrubí 

Rychlost proudění vody v potrubí  v =1m/s 
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Na základě výpočtu je navrţena vodovodní přípojka k objektu dimenze DN 50 [1]. 

 

Pi    - počet účelových jednotek 

q    - specifická spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qv    - celková denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qdmax   - maximální denní spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qhmax   - maximální hodinová spotřeba vody pro občanskou vybavenost 

kd        - součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby vody  

kh        - součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.  Specifická potřeba vody pro vybavenost [23] 
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4.4.4 Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

VARIANTA 1 

Mnoţství splaškových vod se rovná mnoţství vod spotřebovaných. 

- Výpočet splaškové kanalizace [1]: 

Průměrný odtok splaškových vod 

Q,s = (Qdmax / 24)* 0,9 = (40 200 /24) *0,9 = 1507 l/h = 0,41 l/s 

 

Maximální odtok splaškových vod 

Q,smax = Qs * kh = 0,41 * 2,2 = 0,902 l/s 

 

Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí PP MASTER SN 4, SN 8 výrobce 

Pipe Life byla navrţena přípojka splaškové kanalizace DN 150. 

 

- Výpočet dešťové kanalizace [1]: 

Výpočet celkového mnoţství sráţek dopadajících na zpevněné plochy řešeného území. 

 

Q = A*qs*ř    [l*s] 

Q....celkové mnoţství sráţkových vod 

A....celková velikost ploch v hektarech 

qs....intenzita deště pro území Ostravy je 128 l /s*ha 

ř… odtokový součinitel pro (střechy 0,9; asfalt 0,8; dlaţbu 0,6) 

 

Střechy 

Q = 0,9 * 0,755175 * 128 = 86,996 l/s 

Dlaţba 

Q = 0,6 * 1,038 * 128 = 79,71 l/s 

Celkem 

Q = 166,706 l/s 

 

Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí PP MASTER SN 4, SN 8 výrobce Pipe 

Life bylo prokázáno, ţe stávající jednotná kanalizace je schopná odvést veškeré sráţkové 

vody dopadající na zpevněné plochy na tomto území. Dešťová kanalizace zaústí do stávající 

jednotné kanalizace DN 500 na ulici Sokolská.  
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VARIANTA 2 

Mnoţství splaškových vod se rovná mnoţství vod spotřebovaných. 

- Výpočet splaškové kanalizace [1]: 

Průměrný odtok splaškových vod 

Q,s = (Qdmax / 24)* 0,9 = (28 950 /24) *0,9 = 1086 l/h = 0,30 l/s 

 

Maximální odtok splaškových vod 

Q,smax = Qs * kh = 0,3 * 2,2 = 0,66 l/s 

 

Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí PP MASTER SN 4, SN 8 výrobce 

Pipe Life byla navrţena přípojka splaškové kanalizace DN 150. 

 

- Výpočet dešťové kanalizace [1]: 

Střechy 

Q = 0,9 * 0,505 * 128 = 58,176  l/s 

Dlaţba 

Q = 0,6 * 0,917* 128 = 70,425 l/s 

Celkem 

Q = 128,601 l/s 

 

Dle nomogramu průtoku ve zcela zaplněném potrubí PP MASTER SN 4, SN 8 výrobce Pipe 

Life bylo prokázáno, ţe stávající jednotná kanalizace je schopná odvést veškeré sráţkové 

vody dopadající na zpevněné plochy na tomto území. Dešťová kanalizace zaústí do stávající 

jednotné kanalizace DN 500 na ulici Sokolská.  
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4.4.5 Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Objekt navrhované novostavby nevyţaduje ţádné zvláštní ani zvýšené poţadavky na kapacity 

veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 

 

4.4.6 Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Objekt navrhované novostavby nevyţaduje ţádné zvláštní ani zvýšené poţadavky na kapacity 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

4.4.7 Předpokládané zahájení výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby je na jaře 2012. 

 

4.4.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

Hrubá stavební výroba bude dokončena na podzim 2012. Úplné dokončení a spuštění objektu 

je plánováno na jaro 2013. 
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

 

5.1 Popis stavby 

 

5.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek je nezastavěn a navazuje na jiţ vybudované hřiště. Na vybraném pozemku stojí 

zděná a dřevěná chatka. Obě momentálně slouţí jako převlékárny pro sportovce. Tento 

pozemek je optimální k vybudování zázemí sportoviště. Parcela je umístěna na výhodném 

místě vzhledem k propojenosti MHD a ţeleznice. 

 

5.1.2 Zhodnocení staveniště 

Pozemek o rozměrech 59,86 x 43,28 m je vhodný pro tuto stavbu z hlediska polohy vůči jiţ 

vybudovanému hřišti a návaznosti na komunikaci. Pozemek je svaţitý a budou na něm nutné 

terénní úpravy včetně úpravy rostlé zeleně.  

 

5.1.3 Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných obecných 

poţadavků na výstavbu 

Objekt novostavby pro činnost oddílu národní házené TJ Sokol Svinov je v souladu 

s obecnými poţadavky na výstavbu. Při návrhu bylo postupováno dle platných právních 

předpisů, norem a vyhlášek podstatných pro tyto návrhy. 

 

5.1.4 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Jedná se o novostavbu, ne o rekonstrukci stávajícího objektu. 
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5.1.5 Zásady architektonického, urbanistického a výtvarného řešení  

VARIANTA 1 

Objekt novostavby je navrţen jako dvoupodlaţní, obdélníkového tvaru. Rozměry objektu jsou 

20 x 31 m.  Jedná se o zděnou budovu se sedlovou střechou, na jejíţ severní části se nachází 

venkovní terasa. Fasáda objektu je do výšky stropu prvního nadzemní podlaţí natřena olivově 

zelenou barvou, na kterou navazuje pruh červené barvy o šířce 250 mm. Kontrastně je nad 

tímto pruhem navrţen světlý dřevěný obklad. Z důvodu oţivení vzhledu objektu je 

na severovýchodní části objektu obvodová stěna vyzděná do tvaru půlkruhu. Dalším 

ozvláštněním je také vyuţití oken ve tvaru pravidelného osmiúhelníku, která jsou pouţita ve 

druhém nadzemním podlaţí. Venkovní terasa se nachází hned za velkými obdélníkovými 

okny, které mají parapet výšky 100 mm. 

 

VARIANTA 2 

Novostavba je navrţena jako dvoupodlaţní, půdorysného tvaru písmene "L". První nadzemní 

podlaţí má rozměry 32 x 19,5 m. Druhé nadzemní podlaţí leţí na toto podlaţí kolmo, má 

rozměry 25,5 x 17,3 m. Na tomto podlaţí je pultová střecha se sklonem směrem na ulici 

Sokolská. První nadzemní podlaţí je opatřeno fasádou šedé barvy na kterou navazuje pruh 

barvy bílé. Druhé nadzemní podlaţí má fialovou barvu fasády. Volná plocha nad prvním 

nadzemním podlaţím je vyuţita jako venkovní terasa. Převislá část druhého nadzemního 

podlaţí leţí na sloupech čtvercového průřezu. V prvním nadzemním podlaţí jsou pouţita 

pouze malá obdélníková okna, ale ve druhém nadzemním podlaţí jsou navrţena velká okna, 

která zajišťují průhled z restaurace do okolí.  

 

5.1.6 Zásady technického řešení 

VARIANTA 1 

Dispoziční řešení 

1. NP – 6 šaten, 6 umýváren, kancelář pro rozhodčí, hygienické zařízení pro rozhodčí, 

kancelář, sklad, prádelna + sušárna, technická místnost, úklidová místnost, 4 wc muţi, 4 wc 

ţeny, bezbariérové wc, spojovací chodba, schodišťový a výtahový prostor. 

2. NP – sport bar, kulečníková herna, bowlingová dráha, kancelář, sklad, terasa, wc muţi, wc 

ţeny, bezbariérové wc, chodba, schodišťový a výtahový prostor. 
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První nadzemní podlaţí 

V přízemí se nachází 6 šaten, z nichţ je vstup do umýváren a také vţdy do jedné záchodové 

kabiny. Přízemí je řešeno podélným systémem, šatny jsou situovány vţdy tři vedle sebe 

(včetně umýváren a wc) a zrcadlově přes chodbu jsou umístěny další tři šatny (včetně 

umýváren a wc). Šířka dveří šaten je 800 mm a záchodových kabin 700 mm (kromě 

bezbariérové záchodové kabiny viz. 5.6). Šatny jsou řešeny jako skříňkové, se samostatnými 

skříňkami a oddělenými lavicemi. Stěny šaten jsou do výšky 1500 mm natřeny omyvatelnou 

barvou značky Primalex barvy slonové kosti.  

 

Umývárna se nachází vedle šatny a je s ní spojena dveřmi. Jsou v ní navrţeny  

4 sprchy, 2 umyvadla, 3 věšáky na oděvy a lavice na sednutí nebo odkládání oděvů. Stěny 

umýváren jsou do výšky 1800 mm obloţeny kachličkami. Sprchy jsou řešeny jako kabinové 

bez předsíňky o rozměrech 900 x 900 mm, vstup je široký 700 mm. Jednotlivé sprchy jsou 

odděleny příčkou. Kabiny jsou opatřeny mísící baterií na teplou a studenou vodu, sprchovací 

růţicí umístěnou ve výšce 1800 mm a miskou na mýdlo. Kaţdá sprchovací kabina má 

zabudován odpad, v podlaze umývárny je navrţena vpusť se spádem 0,7 %. Podlaha celého 

prvního nadzemního podlaţí je provedena světlou dlaţbou s protiskluzovým povrchem. Denní 

osvětlení šaten a umýváren je řešeno pomocí oken o rozměrech 1200 x 600 mm. Výška 

parapetu oken je 1800 mm z toho důvodu, aby do místnosti nebylo z venkovního prostoru 

vidět. V kaţdé místnosti (včetně spojovací chodby) jsou také navrţena stropní zářivková 

tělesa poţadovaného počtu a svítivosti. Prostor zázemí sportovců je oddělen od zbývajícího 

prostoru prvního nadzemního podlaţí příčkou s posuvnými dveřmi, které se dají v případě 

nutnosti zamknout před vniknutím nepovolaných osob.  

 

V menší části prostoru přízemí je navrţena místnost pro 5 rozhodčích, ve které se 

nachází umývárna se sprchovým koutem, umyvadlem a záchodovou kabinou. Jsou v ní 

umístěny dva stoly s počítačovým pracovištěm a sedací souprava s konferenčním stolkem. 

Místnost je dále vybavena dvěma skříněmi, policemi a věšákem na odkládání oděvů. 

Z místnosti se vstupuje do umývárny, ve které se nachází umyvadlo,  sprchový kout o 

rozměrech 900 x 900 mm a záchodová kabina. Rozměry záchodové kabiny viz. 3.3.2.  

 

V tomto prostoru se nachází také úklidová místnost, která je do výšky 1500 mm 

obloţena kachličkami. Podlaha místnosti je provedena světlou dlaţbou s protiskluzovým 

povrchem a je v ní navrţena vpusť. Místnost je vybavena výlevkou se studenou a teplou 
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vodou, umyvadlem a nábytkem pro ukládání čistících pomůcek. Další místností je kancelář, 

ve které se nachází stůl s počítačovým pracovištěm, kancelářskou ţidlí a dvěma skříněmi. 

Podlaha kanceláře je opatřena kobercem. Osvětlení kanceláře je zařízeno jedním oknem o 

rozměrech 1200 x 600 mm. 

 

Prádelna se sušárnou je vybavena dvěma pračkami a sušičkou. Místnost je do  

výšky 1800 mm od podlahy vykachlíkovaná a podlaha je opatřena dlaţbou s protiskluzovým 

povrchem a je v ní navrţena vpusť. Z místnosti je vstup do skladu, kde se uchovávají vyprané 

dresy a potřebné vybavení.  

 

V technické místnosti se nachází plynový kotel, na který je napojen komín a 300 l 

zásobník na teplou vodu. V této místnosti se nachází také hlavní uzávěr vody. Dveře 

jsou usazeny v ocelových rámech a jsou otevíravé směrem z místnosti. 

 

Druhé nadzemní podlaţí 

Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází sport bar, ve kterém je místo pro 75 návštěvníků. 

Je zde umístěno 8 kruhových stolů vţdy se čtyřmi ţidlemi, 9 boxů pro 4 návštěvníky  

a 7 sezení u baru. Uspořádání, rozměry stolů, ţidlí a sezení v boxech je znázorněno  

viz. Obr. 5. Bar je navrţen jako půlkruhový, pracovní část baru je umístěna ve výšce  

900 mm nad podlahou, část baru určena pro návštěvníky je ve výšce 1300 mm. V barovém 

prostoru je zabudován výčep vč. chladícího zařízení, dřez s odkapávacím místem, myčka na 

nádobí, lednice, kávovar atd. Z barového prostoru se vchází do skladu, ze kterého je vstup do 

kanceláře. Tato místnost bude vyuţívaná také jako převlékárna pro zaměstnance. Ze sport 

baru vedou dveře na terasu, na které je místo pro několik stolů a ţidlí. 

 

Dále se v 2. NP nachází bowlingová dráha, u které je zajištěno sezení pro hráče na 

třech sedačkách. Bowlingová dráha je včetně doběţiště a sběrače kuţelek dlouhá 25,23 m  

a široká 3,6 m. Osvětlení bowlingu je speciální, přímo určené pro tuto dráhu. 

  

 Kulečníková herna je navrţena pro 3 kulečníkové stoly. Rozměry kulečníkových stolů 

jsou 1250 x 2250 mm. Hrací prostor kolem kulečníkového stolu je 1600 mm na všechny 

strany. V místnosti je k dispozici také počítadlo, drţák na kulečníková tága, 4 sedací soupravy 

a 4 stolky. Místnost je osvětlena speciálními světly upevněnými nad kulečníkovými stoly. Na 

podlaze je nataţen koberec. 
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VARIANTA 2 

Dispoziční řešení 

1. NP – 6 šaten, 6 umýváren, kancelář pro rozhodčí, hygienické zařízení pro rozhodčí, sklad, 

prádelna + sušárna, technická místnost, úklidová místnost, 4 wc muţi, 4 wc ţeny, 

bezbariérové wc, spojovací chodba, schodišťový a výtahový prostor. 

2. NP – sport bar, kulečníková herna, kancelář, velký sklad, malý sklad, zázemí zaměstnanců, 

terasa, wc muţi, wc ţeny, bezbariérové wc, chodba, schodišťový a výtahový prostor, vstupní 

závětří. 

 

První nadzemní podlaţí 

Ve větší části prvního nadzemního podlaţí se nacházejí 4 šatny, ze kterých je vstup do 

umývárny a vţdy jedné záchodové kabiny. Šatny jsou umístěny dvě vedle sebe a zrcadlově 

přes chodbu, která je vedena podélně objektem, se nacházejí další dvě šatny (včetně 

umývárny a wc). Šířka vstupu do šaten je vţdy 800 mm a do umýváren a záchodových kabin 

je 700 mm (kromě bezbariérové záchodové kabiny viz. 5.6).  Šatny jsou řešeny jako 

skříňkové, se samostatnými skříňkami a oddělenými lavicemi. Stěny šaten jsou do výšky 

1500 mm natřeny omyvatelnou barvou značky Primalex barvy slonové kosti. Umývárny jsou 

řešeny stejně jako ve variantě 1. 

  

V této části je umístěna také kancelář a hygienické zázemí pro rozhodčí, technická 

místnost a sklad. V kanceláři pro rozhodčí jsou zřízena dvě místa u počítačového stolu  

a sedací souprava s třemi křesly a konferenčním stolkem. Denní osvětlení kanceláře je 

zajištěno jedním oknem o rozměrech 1200 x 600 mm, umělé osvětlení je zajištěno stropními 

zářivkovými tělesy. Kancelář je vymalována bílou barvou a podlaha je vyhotovena ze světlé 

dlaţby s protiskluzovým povrchem. Z kanceláře se dá projít do umývárny, kde je sprchový 

kout o rozměrech 900 x 900 mm s mísící baterií na teplou a studenou vodu. Celá tato část je 

od dalšího prostoru oddělená příčkou s posuvnými dveřmi, které jsou uzavíratelné z důvodu 

zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.  

 

Hlavní komunikační prostor je situován příčně objektem. Z tohoto prostoru se také 

vstupuje do hygienických místností, prádelny + sušárny a úklidové místnosti. Z tohoto 

prostoru je moţno vyjít hlavními dveřmi směrem na ulici Stanislavského, zrcadlově 

umístěnými dveřmi na hřiště a výtahem a schodištěm do 2. NP. Technická místnost, úklidová 

místnost, sklad a prádelna + sušárna jsou řešeny stejně jako ve variantě 1. 
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Druhé nadzemní podlaţí 

Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází sport bar, ve kterém je 40 míst k sezení u stolu  

a 8 míst u baru. Do baru je umoţněn vstup po schodech, výtahem z 1. NP nebo venkovním 

schodištěm. Toto schodiště navazuje na venkovní závětří. Z tohoto závětří je přímý vstup do 

sport baru. Je zde 6 kruhových stolů se čtyřmi ţidlemi a také 4 boxy vţdy pro 4 návštěvníky. 

Rozmístění sedacího nábytku viz. Obr. 5. Bar je navrţen rovný, se zkoseným krajem. Výška 

baru na straně návštěvníků je 1200 mm od podlahy, z pracovní strany je 900 mm. V barovém 

prostoru je umístěn výčep (včetně chladícího zařízení), dřez s místem pro odkapávání, 

lednice, myčka na nádobí, kávovar, místo na připojení umývače skla (tzv. špilboj) atd. 

Nachází se zde také sklad, do kterého se dá projít pouze barovým zázemím.  Místnost sport 

baru je vymalována světlou barvou a podlaha je ze světlé dlaţby s protiskluzovým povrchem. 

 

Z baru se dá vyjít ven na terasu a také do kulečníkové herny. V této herně jsou dva 

kulečníkové stoly, které mají volný hrací prostor kolem stolu min. 1600 mm. Kulečníkové 

stoly mají rozměry 1250 x 2250 mm. V místnosti se nachází jedno počítadlo a drţák 

kulečníkových tág. Tato místnost funguje také pro případné schůzky malé skupinky osob. 

Z tohoto prostoru je také  vstup do kanceláře vedoucího sport baru, ve které se nachází stůl 

s počítačovým pracovištěm, kancelářskou ţidlí a skříněmi.  

 

Ve střední části podlaţí se nachází komunikační prostor, oddělen příčkou s posuvnými 

dveřmi. Z tohoto prostoru je vstup do hygienického zařízení určeného pro návštěvníky a také 

do skladu, určeného na gastronomické zařízení. Na levé straně od schodiště se nachází zázemí 

pro zaměstnance, včetně umývárny a záchodové kabiny. 

 

5.1.7 Zásady stavebně technologického řešení obou variant 

Svislé konstrukce 

Stěny nosné a nenosné 

Nosné obvodové zdivo je zhotoveno z tvárnic Porotherm 44 P + D a vnitřní dispozice je 

členěna nosnými stěnami šířky 30 P + D a příčkami Ytong P2-500 150 mm. 
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Obvodový plášť 

VARIANTA 1 

Objekt bude zateplen z vnější strany obvodové stěny. Do výšky stropu  prvního nadzemního 

podlaţí bude zateplení provedeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu  

viz Obr. 12. Od výšky podlahy druhého nadzemního podlaţí bude objekt zateplen pomocí 

provětrávané fasády (dřevěný obklad) viz. Obr. 13. 

 

VARIANTA 2 

Objekt bude zateplen z vnější strany obvodové stěny po celé výšce objektu. Zateplení bude 

provedeno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu viz. Obr. 12. 

     

Obvodové zdivo 

Lepící malta 

Tepelná izolace – polystyren 

Stěrka s perlinkou 

Fasádní nátěr 

Zakládací lišta 

Hydroizolace 

Extrudovaný polystyren 

Dekorativní omítka 

Obr. 12. Skladba kontaktního zateplení [22] 

 

 

Obr. 13. Skladba provětrávané fasády [21] 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní 

VARIANTA 1 

První i druhé nadzemní podlaţí je zastropeno předpjatými stropními panely Spiroll. V prvním 

i druhém nadzemním podlaţí jsou pouţity panely délky 8,7 m a tloušťky 200 mm a 11,5 m 

tloušťky 265 mm. V prvním i druhém nadzemním podlaţí jsou navrţeny stropní nosníky 

Porotherm s vloţkami Miako. Ve druhém nadzemním podlaţí v místě kulečníkové herny je 

pouţit monolitický strop. Stropní panely v 1. NP budou uloţeny na nosných vnitřních  

a obvodových stěnách a ve 2. NP na obvodových stěnách a průvlacích, které jsou umístěny na 

čtyřech sloupech o průřezu 300 x 300 mm. Podhledy jsou provedeny pomocí 

sádrokartonových desek.  

 

VARIANTA 2 

První nadzemní podlaţí je zastropeno předpjatými stropními panely Spiroll délky 8,7 m  

a tloušťky 200 mm a 11,5 m tloušťky 265 mm. V prvním i druhém nadzemním podlaţí jsou 

také pouţity stropní nosníky Porotherm s  vloţkami Miako.  Stropní panely v 1. NP budou 

uloţeny na nosných vnitřních a obvodových stěnách. Strop nad 2. NP bude proveden pouze 

připevněním sádrokartonových desek na dřevěnou příhradovou konstrukci, která bude 

zastřešovat celou část 2. NP.  

 

Podlahová 

Ve výkresech č. 7 a č. 14 jsou patrné skladby konstrukce podlah. Konstrukce podlahy v 1. NP 

je tvořena štěrkovým podsypem, podkladním betonem, hydroizolací, expandovaným 

polystyrenem, folií, betonovou mazaninou a keramickou dlaţbou (případně jinou nášlapnou 

vrstvou). Konstrukce podlahy ve 2. NP je tvořena konstrukcí stropu, zvukovou (kročejovou) 

izolací, separační folií, betonovou mazaninou a keramickou dlaţbou (případně jinou 

nášlapnou vrstvou). 

 

Konstrukce spojující jednotlivá podlaţí 

Schodiště 

Vnitřní schodiště 

Schodiště je navrţeno jako dvouramenné pro spojení 1. NP a 2. NP, ve volném prostoru mezi 

schodišťovými rameny (tzv. zrcadle) je umístěn výtah. Nástupní rameno má 9 stupňů, na 
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výstupním rameni je 10 stupňů. Rozměry schodiště vyhovují normě ČSN 73 41 30 [7]. Jedná 

se o pravotočivé, deskové schodiště. Nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonová deska s hlavní 

nosnou výztuţí kladenou ve směru výstupu. Deska je vetknutá do nosných konstrukcí podlah 

a do mezipodest. Mezipodesty jsou ukotveny v nosných stěnách lemujících schodiště. 

Schodišťová ramena jsou široká 1250 mm.  

 

Schodiště překonává vertikální vzdálenost 3000 mm. Mezipodesta je ve výšce  

1500 mm. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlaţba s protiskluzovým povrchem, 

v provedení stejném jako podlaha prvního nadzemního podlaţí.  Zábradlí je dřevěné tyčové, 

umístěno ve výšce 900 mm, ve výšce 250 mm je umístěna tyč, která funguje jako zaráţka pro 

slepeckou hůl. 

 

Venkovní schodiště 

VARIANTA 1 

Venkovní schodiště, které spojuje terasu s terénem je tzv. schodiště se smíšenými rameny. 

Schodiště má 16 stupňů a překonává výšku 3000 mm. Nášlapná vrstva schodiště je z 

cementového potěru. Zábradlí je provedeno jako dřevěné, deskové, sahající do výšky 900 mm 

od výšky schodu. 

 

VARIANTA 2 

Jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou ve výšce 1500 mm. Schodiště překonává 

výšku 3000 mm a na nástupním i výstupním rameni je 8 stupňů. Nášlapná vrstva schodiště je 

z cementového potěru. Zábradlí je provedeno jako dřevěné deskové, sahající do výšky 900 

mm od výšky schodu. 

 

Výtah 

V obou variantách je pouţit lanový osobní výtah bez strojovny. Výtah je umístěn v zrcadle 

schodiště a spojuje první  a druhé nadzemní podlaţí. Kabina výtahu je umístěna ve výtahové 

šachtě a vyhovuje poţadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. [12]. Výtahová kabina je široká  

1125 mm a hluboká 1420 mm. Dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně 

posuvné. Šířka vstupu je 900 mm. V kabině výtahu je umístěno sklopné sedátko v dosahu na 

ovladače (ovladače v kleci výtahu musí vyčnívat min. 1 mm nad povrch okolní plochy), 

zrcadlo a madlo.  Výtah slouţí k bezbariérovému pohybu na obou patrech objektu. 
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Střešní konstrukce 

VARIANTA 1 

Zastřešení objektu bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 10 %. Střešní krytina bude 

z šedého asfaltového šindele. Hřeben leţí rovnoběţně s podélným stavebním systémem a jeho 

výška je + 7,630 m nad úrovní podlahy 1. NP. Pro odvodnění střech je pouţit okapový systém 

zn. Lindab. Dešťová voda je svedena do jednotné kanalizace. 

 

VARIANTA 2 

Střecha je navrţena jako pultová s 2,5 % sklonem. Horní úroveň střešní roviny bude  

+ 8,285 m nad úrovní podlahy 1. NP. Střešní krytina je navrţena z šedého asfaltového šindele. 

Pro odvodnění střechy je pouţit okapový systém zn. Lindab. Dešťová voda je svedena do 

jednotné kanalizace. 

 

Výplně otvorů 

Dveře 

V obou variantách jsou zvoleny plastové dveře zn. Vekra.  

VARIANTA 1 

Hlavní vstupní dveře jsou zvoleny dvoukřídlé s pravým bočním světlíkem i nadsvětlíkem. Ve 

výšce 900 mm jsou opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku dveří na straně opačné neţ 

jsou závěsy. Hlavní vstup, který se nachází na jiţní straně objektu má šířku 1800 mm. Boční 

vstup umoţňuje otevření 900 mm, ale jeho celková šířka je 1300 mm včetně pravého bočního 

světlíku.  Vnitřní posuvné dveře jsou široké 1700 mm. Všechny dveře v 1. NP jsou šířky  

800 mm, kromě dveří do záchodových kabin a dveří do bezbariérové záchodové kabiny. 

Dveře z technické místnosti jsou plné, otevíravé ven, šířky 800 mm. Ve 2. NP jsou všechny 

dveře šířky 700 mm, kromě dveří na wc pro osoby s omezenou schopností pohybu a dveří do 

kulečníkové herny, kde jsou pouţity posuvné dveře šířky 1700 mm. Všechny vstupní dveře 

jsou z vnější strany provedeny v barvě šedé. Z vnitřní strany mají povrchovou úpravu barvy 

borovice. Vnitřní dveře mají také barvu borovice. 
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VARIANTA 2 

Oboje hlavní vstupní dveře jsou zvoleny dvoukřídlé šířky 1800 mm. Jejich hlavní křídla 

umoţňují otevření šířky 900 mm. Ve výšce 900 mm jsou opatřeny vodorovnými madly přes 

celou šířku dveří na straně opačné neţ jsou závěsy. Vnitřní posuvné dveře jsou široké 1700 

mm. Všechny dveře v 1. NP jsou šířky 700 mm, kromě dveří do šaten a dveří do bezbariérové 

záchodové kabiny. Dveře z technické místnosti jsou plné, otevíravé ven, šířky 800 mm. 

Posuvné dveře ve 2. NP rozdělující místnosti, jsou široké 1700 mm a jsou částečně prosklené. 

Dveře vedoucí do hygienických prostor mají šířku 700 mm, vyjma dveří vedoucích 

z místnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dveře, které vedou na terasu mají 

boční světlíky i nadsvětlík a jsou široké 1800 mm. Všechny dveře v objektu jsou bílé se 

zdobnými prvky barvy borovice. 

 

Okna 

V obou variantách jsou zvolena okna zn. Vekra plastová s izolačním dvojsklem.   

VARIANTA 1 

V první variantě jsou pouţita okna rozměrů 1500 x 1500 mm (čtvercová), 2200 x 2435 mm 

(obdélníková), 600 x 600 mm (osmiúhelníková), 1000 x 1000 mm (osmiúhelníková),  

1200 x 600 mm (obdélníková). Okna jsou navrţena v barvě šedé. 

 

VARIANTA 2 

Ve druhé variantě jsou pouţita okna rozměrů 1500 x 1900 mm (obdélníková), 1500 x 600 mm 

(obdélníková), 1500 x 1500 mm (čtvercová), 1000 x 1500 mm (lichoběţníková). Všechna 

okna jsou navrţena v barvě bílé. 
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5.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

5.2.1 Údaje o provedených průzkumech 

V období zpracovávání diplomové práce byla několikrát provedena vizuální kontrola parcely 

a jejího okolí. Také byla zhotovena potřebná fotodokumentace. Parcela není poddolována ani 

neleţí na ţádném loţisku nerostného bohatství, na zdroji pitné vody ani na území plnícím 

funkci lesa. Před zahájením následujících stupňů dokumentace je nutno provést průzkum 

výskytu radonu. 

 

5.2.2 Údaje o ochranných pásmech 

Při navrhovaných stavebních pracích nedochází k narušení ţádných ochranných pásem. 

Stavba se nedotýká pásem hygienické ochrany, chráněných oblastí přirozené komunikace 

vod, chráněných území ani územních systémů.  

 

5.2.3 Poţadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Na řešeném pozemku není nutné provádět asanace. Zbourat se musí pouze dřevěná a zděná 

chatka, které jsou v současnosti vyuţívány jako převlékárny. Na pozemku se nachází 

stromořadí spadající dle územně analytických podkladů pod významné krajinné prvky. Jejich 

kácení je nepřípustné. Je nutno pouze odstranit jeden strom, který brání ve výstavbě. 

 

5.2.4 Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

Parcela neleţí na území plnícím funkci lesa a ani nebude zapotřebí záboru zemědělského 

půdního fondu. 

 

5.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeloţek 

inţenýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Řešená parcela je dopravně dostupná z místních obsluţných komunikací z ulic Stanislavského 

a Sokolská. Přeloţky sítí technické infrastruktury nebudou potřeba, protoţe se na řešené 

parcele ţádné sítě nenachází. Stavební parcela bude před začátkem výstavby napojena na 
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inţenýrské sítě a to kanalizaci splaškovou, dešťovou, vodovod pitné vody, nízkotlaký 

plynovod, elektrické silové vedení a sdělovací vedení. Odvodnění stavebního pozemku proti 

stojící vodě, vytvořené sráţkami nebo spodní vodou, bude provedeno štěrkovou drenáţí v 

terénu.  

 

5.2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

poţadavcích na přísun nebo deponie zeminy, poţadavky na venkovní a sadové úpravy 

S objektem novostavby ţádné jiné stavby nesouvisí. Zemina vykopaná pro základy bude 

deponována a po skončení výstavby se pouţije k vyrovnání terénu, především na zvýšenou 

úroveň. Venkovní a sadové úpravy budou provedeny aţ po ukončení výstavby.  

 

 

5.3 Základní údaje o provozu 

 

5.3.1 Popis navrhovaného provozu, případně výrobního programu 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. První nadzemní podlaţí je určeno 

pouze pro zázemí sportoviště a druhé nadzemní podlaţí slouţí pro společenské vyuţití. 

 

5.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

VARIANTA 1 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. Zázemí prvního nadzemního podlaţí 

bude slouţit pro 108 sportovců a 5 rozhodčích. Společenské vyuţití druhého nadzemního 

podlaţí je navrţeno pro 75 návštěvníků sport baru, 6 hráčů kulečníku a 4 hráče bowlingu. 

 

VARIANTA 2 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. Zázemí prvního nadzemního podlaţí 

bude slouţit pro 108 sportovců a 5 rozhodčích. Společenské vyuţití druhého nadzemního 

podlaţí je navrţeno pro 48 návštěvníků sport baru a 4 hráče kulečníku. 

 

5.3.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. 
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5.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu  

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu dle ČSN 73 6110 [8] se určí ze vzorce: 

 

N = Oo * ka + Po * ka * kp                          kde jednotlivé zkratky znamenají:   

 

N............celkový počet stání pro posuzovanou lokalitu 

Oo ..........základní počet odstavných stání 

Po ...........základní počet parkovacích stání 

ka ...........součinitel vlivu stupně automobilizace  

kp ...........součinitel redukce počtu stání 

 

VARIANTA 1 

ka = 1       

kp = 0,6 

Základní počet parkovacích stání pro stavební objekt SO1 – 0.NP – Budova pro tělovýchovu 
 

- počet účelových jednotek na 1 stání – 2 návštěvníci 

- počet návštěvníků - 50 

 → 25 potřebných parkovacích stání 

Základní počet parkovacích stání pro stavební objekt SO2 – 1.NP – Budovy pro společné 

ubytování a rekreaci 

 

- počet účelových jednotek na 1 stání – 15 m
2
 plochy pro hosty 

- počet plochy pro hosty – 201,85 m
2
 plochy pro hosty 

  → 14 potřebných parkovacích stání 

 

Hodnoty dosadíme do vzorce [8]: 

N = 0 * 1 + 39 * 1 * 0,6 

N = 24 parkovacích stání 
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VARIANTA 2 

ka = 1 

kp = 0,6 

Základní počet parkovacích stání pro stavební objekt SO1 – 0.NP – Budova pro tělovýchovu 
 

- počet účelových jednotek na 1 stání – 2 návštěvníci 

- počet návštěvníků - 50 

 → 25 potřebných parkovacích stání 

Základní počet parkovacích stání pro stavební objekt SO2 – 1.NP – Budovy pro společné 

ubytování a rekreaci 

 

- počet účelových jednotek na 1 stání – 10 m
2
 plochy pro hosty 

- počet plochy pro hosty – 172,06 m
2
 plochy pro hosty 

  → 17 potřebných parkovacích stání 

 

Hodnoty dosadíme do vzorce [8]: 

 

N = 0 * 1 + 42 * 1 * 0,6 

N = 25 parkovacích stání  

 

Dle poţadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. [12] vyplývá, ţe pro 21 - 40 parkovacích míst musí 

být vyhrazena 2 parkovací místa pro vozidla přepravující osoby tělesně postiţené a tato stání 

musí být označena příslušným symbolem. 

 

5.3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. 
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5.3.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. Budou vznikat pouze odpady ze 

sport baru a šaten sportovců. K tomuto účelu je navrţena plocha odpadového hospodářství. 

Na této ploše bude kontejner o objemu 770 l určený pro komunální odpad a také dva 

kontejnery o objemu 150 l na odpad tříděný (sklo, plast). Svoz a likvidaci komunálního 

odpadu zajistí společnost OZO Ostrava s.r.o. odvozem na skládku. Svoz a likvidace tříděného 

odpadu bude zajištěna specializovanou firmou. 

 

S odpady ze stavební činnosti během výstavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 

Sb. [10].  

 

5.3.7 Řešení likvidace splaškových a dešťových vod 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny nově navrţenou kanalizační přípojkou do 

jednotné kanalizace na ulici Sokolská. Dešťová voda bude ze střechy odváděna okapovými 

ţlaby do okapního svodu a do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 

samovolně vsakovat do terénu, který bude o několik centimetrů níţe neţ zpevněné plochy. 

 

5.3.8 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

V objektu se nenachází ţádný druh výrobního procesu. 

 

5.3.9 Řešení ochrany ovzduší 

Objekt nebude svým provozem vylučovat ţádné zdroje znečištění. Jediné znečištění bude 

z provozu automobilů. 

 

5.3.10 Řešení ochrany proti hluku 

Objekt nebude svým provozem vylučovat ţádné zdroje hluku. Sport bar se bude ve 22:00 hod. 

zavírat pro veřejnost, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. 

 

5.3.11 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Celý objekt bude monitorován elektronickým zabezpečovacím systémem, který bude napojen 

na firmu zabývající se ochranou majetku. 
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5.4 Zásady zajištění poţární ochrany staveb 

 

Vzhledem k charakteru stavby je poţární riziko při provádění stavby minimální. Příjezd 

poţárních vozidel pro případný zásah nebude výstavbou nijak omezen. V celém objektu jsou 

navrţeny nehořlavé nátěry, obklady, nástřiky, dveře atd. Hasící přístroje a hydranty byly 

navrţeny a veškeré revize a kontroly PBZ byly provedeny dle vyhl. č. 246/2001 Sb. [11]. 

Kaţdá místnost bude vybavena poţárními hlásiči. V komunikačních prostorech jednotlivých 

nadzemních podlaţí bude umístěna hadice se zdrojem poţární vody dle platných norem pro 

poţární vodovody. Před budovou bude zřízen nadzemní vodovodní hydrant. Řešení poţární 

bezpečnosti je předmětem další dokumentace, která není součástí návrhů. 

 

 

5.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím uţívání 

 

V celém objektu musí být pouţity zdravotně nezávadné materiály. Stavba musí být doplněna 

o bezpečnostní prvky, u schodiště je nutné zvolit správnou výšku zábradlí. Terasa musí být 

doplněna o zábradlí zabraňující přepadnutí. Zábradlí na venkovních rampách musí být 

doplněno o zaráţku pro slepeckou hůl v poţadované výšce. Venkovní zpevněné plochy musí 

být z materiálů, které nejsou po navlhnutí kluzké. V mokrých provozech je nutné zvolit 

neklouzavé povrchy. Celkově celá stavba je provedena bezpečně tak, aby nedošlo ke zranění 

osob, které stavbu vyuţívají. 

 

 

5.6 Návrh řešení pro uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

 

Všechny venkovní komunikace mají šířku min. 1500 mm. Jsou zde navrţena také vyhrazená 

stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené, stání je navrţeno jako kolmé a  

má šířku 3500 mm. Od těchto stání je navrţen bezbariérový přístup do objektu. 

 

 Před vstupem do budovy je plocha o rozměrech 1500 x 2000 mm z toho důvodu, aby 

byl zachován manipulační prostor pro osoby na invalidním vozíku. Hlavní dveře do objektu 
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mají šířku 1800 mm a jejich hlavní křídlo umoţňuje otevření 900 mm. Vstupní dveře nejsou 

prosklené, pouze boční světlíky jsou zaskleny aţ od výšky 400 mm a jsou ve výšce 900 mm a 

1500 mm označeny pruhem výrazné barvy šířky 50 mm. Ve výšce 900 mm jsou opatřeny 

vodorovnými madly na straně opačné neţ jsou závěsy. 

 

 Všechny venkovní rampy jsou po obou stranách opatřeny proti sjetí vozíku, čímţ se 

rozumí spodní tyč zábradlí ve výšce 250 mm. Rampy jsou široké 1500 mm a z důvodu, ţe 

jsou delší neţ 9000 mm jsou přerušeny podestou. Bezbariérové rampy jsou po obou stranách 

opatřeny madly ve výšce 900 mm, které přesahují na obou stranách o 150 mm. Tvar madla 

umoţňuje uchopení rukou shora a pevné sevření. 

 

 Dveře do záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou otevíravé 

ven, jsou šířky 800 mm a jsou z vnitřní strany opatřeny přes celou šířku vodorovným madlem 

ve výšce 900 mm. Záchodová kabina má rozměry 1800 x 2150 mm. V kabině se nachází 

záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš. Záchodová mísa je osazená 

450 mm v osové vzdálenosti od boční stěny a horní hrana sedátka je ve výšce 460 mm nad 

podlahou. Po obou stranách záchodové mísy jsou umístěna madla (levé madlo je sklopné), 

která jsou od sebe vzdálena 600 mm a jsou 800 mm nad podlahou. Prostor kolem záchodové 

mísy umoţňuje čelní, diagonální a boční nástup. V blízkosti záchodové mísy je umístěn ve 

výšce 1000 mm ovladač signalizačního systému nouzového volání.  Umyvadlo je opatřeno 

stojánkovou baterií s pákovým ovládáním a jeho horní hrana je 800 mm nad podlahou. 

 

 Dveře výtahu jsou široké 900 mm a jsou provedeny jako samočinné, vodorovně 

posuvné. Klec výtahu má šířku 1100 mm a hloubku 1400 mm. Volná plocha před nástupním 

místem je vyhovující.  

 

 Objekt je přizpůsoben také osobám s omezenou schopností orientace – osobám se 

zrakovým postiţením. V celém objektu jsou pouţity vodící linie, chodby jsou ve výšce  

1500 mm natřeny pruhem výrazné barvy šířky 100 mm. Stupnice nástupního a výstupního 

stupně je kontrastně rozeznatelná od okolí, je natřena pruhem ţluté barvy o šířce 100 mm. 

Ovladače v kleci výtahu a nástupních místech výtahu vyčnívají na povrch o 1 mm. Ve výtahu 

je zřízená hlasová signalizace. Všechny překáţky na komunikacích pro chodce jsou odsazeny 

tak, ţe je zachován průchozí prostor šířky 1500 mm.  
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5.7 Popis vlivu stavby na ţivotní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

5.7.1 Řešení vlivu stavby na zdraví osob nebo ŢP 

Stavba nebude mít svým provozem zásadní vliv na ţivotní prostředí. Jen během výstavby 

můţe dojít k narušení ţivotního prostředí z důvodu zvýšení zplodin z nákladní dopravy.  

 

5.7.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Na řešeném pozemku ani v jeho blízkosti se nenacházejí ţádné vodní zdroje s nutností 

ochrany ani léčebné prameny. 

 

5.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby 

Řešený objekt nevyţaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

 

5.8 Návrh řešení ochrany staveb před negativními účinky 

vnějšího prostředí  

 

5.8.1 Povodně 

Řešená parcela nespadá do záplavového území. 

 

5.8.2 Sesuvy půdy 

K sesuvům půdy zde nedochází. Území je rovinaté. 

 

5.8.3 Poddolování 

Území není poddolované. 

 

5.8.4 Seizmicita 

Vliv seismicity bude předmětem statického posouzení konstrukcí. 

  

5.8.5 Radon 

V řešeném území je radonové riziko jen velmi nízké. Výskyt radonu je zjištěn dle radonové 

mapy [20]. Bude–li po provedení geologického průzkumu zjištěn výskyt radonu v 

nepřípustných dávkách, bude navrţeno protiradonové opatření. 



50 

 

5.8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

stavby 

Případný provozní hluk z okolí bude pohlcován zvukově izolačními okny. 

 

 

5.8 Civilní ochrana 

 

5.9.1 Opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb k 

ochraně obyvatelstva 

Neuvaţuje se. 

 

 

5.9.2 Řešení zásad prevence závaţných havárií 

Neuvaţuje se. 

 

 

5.9.3 Zóny havarijního plánování 

Neuvaţuje se. 
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6. Závěr 

 

V mé diplomové práci jsem vypracovala dva návrhy na objekt novostavby zázemí pro činnost 

TJ Sokol Svinov. Objekt jsem umístila na poţadovanou parcelu č. 47 v Ostravě – Svinově. Při 

návrhu celkového vzhledu stavby jsem brala ohled na to, ţe se stavba nachází na okraji 

zastavěné části obce, v těšné blízkosti zemědělské půdy. Z tohoto důvodu jsem volila přírodní 

materiály a odstíny.  

 

 Při řešení diplomové práce jsem vyuţila znalostí, kterých jsem nabyla studiem na 

vysoké škole. Vyuţila jsem znalosti hlavně z předmětu typologie staveb, územní plánování, 

pozemní stavitelství I, II, III, zásobování vodou a energiemi, atd. Dále jsem vyuţívala 

podklady z internetu, materiály poskytnuté stavební fakultou, poţadavky zastupitele oddílu 

národní házené  TJ Sokol Svinov, normy, vyhlášky atd. 

 

Má práce se dělí na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem 

shrnula podklady důleţité pro vypracování. Hlavní část diplomové práce je věnována návrhu 

novostavby zázemí pro činnost TJ Sokol Svinov v rozsahu uvedeném v příloze č. 4, vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. [13]. 

 

Objekt novostavby jsem zpracovala ve dvou variantách včetně návrhu zpevněných 

ploch, návrh úprav zeleně, rozmístění mobiliáře a plochy odpadového hospodářství. Obě 

varianty jsem řešila z hlediska dispozičního, typologického, stavebně – technického, 

architektonického, atd.  

 

Hlavním poţadavkem bylo umístění poţadovaného počtu šaten, umýváren, wc a 

místností pro rozhodčí. Tyto místnosti jsem umístila do objektu a doplnila o sport bar, 

kulečníkovou hernu, kancelář, sklad a další. 

 

Pro obě dvě varianty jsem vypracovala také ekonomické zhodnocení. Osobně se 

přikláním k variantě č.1, a to z důvodu přehlednějšího řešení dispozice. 
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P.1 Propočet nákladů varianty č. 1 

 

VÝMĚRA  X  JEDNOTKOVÁ CENA 

0.NP 

1. JEDNOTKOVÁ CENA 

 

Objekt S01 = 1.NP 

CENOVÉ UKAZATELE PRO ROK 2011  (www.stavebnistandardy.cz) 

- Ceník RTS Brno 

  

801 – BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY 

    1   svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

801.5 Budovy pro tělovýchovu   

-> 5569,- Kč/m
3 
obestavěného prostoru 

 

Objekt S02 = 2.NP 

801 – BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY 

    1   svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 

-> 5497,- Kč/m
3 
obestavěného prostoru  

 

2. VÝMĚRA 

 

DLE NORMY ČSN 73 40 55 Obestavěný prostor 

- prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími omezujícími plochami 

Základní obestavěný prostor: 

Op  =  Oz  + Os +  Ov  + Ot 

 

 

 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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STANOVENÍ CENY 

 

 POLOŢKA m
3
 JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

1. S01 Stavební objekt – 0.NP 1900 5 569,- 10 581 100,- 

2. S02 Stavební objekt – 1NP 1980 5 497,- 10 884 060,- 

 CELKEM 3880  21 465 160,- 

 

 POLOŢKA m JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

3. S03 Vodovodní přípojka 15,48 1 080,- 16 720,- 

4. S04 Kanalizační přípojka 16,08 4 625,- 74 370,- 

5. S05 Plynovodní přípojka 21,01 1 051,- 22 082,- 

6. S06 Vedení el. energie 16,64 1 494,- 24 860,- 

7. S07 Vedení sdělovacích 

kabelů 

21,82 165,-  3 600,- 

 CELKEM 3880  141 632,- 

 

 POLOŢKA m
2
 JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

8. Pojízdné plochy 200 250,- 50 000,- 

9. Pochůzí plochy 310 300,- 93 000,- 

10. Parkoviště 530 250,- 132 500,- 

 CELKEM 1039  275 500,- 

 

 POLOŢKA ks POPIS JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM 

[Kč] 

11. Výtah 1 FREE.VOTO lift 

Lanový výtah bez 

strojovny 

100 000,- 100 000,- 
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12. Bowlingová dráha 1 2 kompletní dráhy 

s bezšňůrovou 

technologií. 

695 000,- 695 000,- 

13. Kulečník 

vč.příslušenství 

3 Kulečníkový stůl  

karambol C 210 

33 280,- 99 840,- 

14. Barové vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Nápojová vitrína 

SGD-250 

Kávovar pákový 

LIRA 17 

Dřez Franke 

Lindr Kontakt 

40/K profi výčepní 

zařízení 

 

15 990,- 

 

34 990,- 

 

5 990,- 

23 300,- 

 

 

31 980,- 

 

34 990,- 

 

5 990,- 

23 300,- 

15. Restaurační 

vybavení 

8 

32 

18 

9 

16 

Kulatý stůl 80 cm 

Ţidle Ultima 

Lavice Malorca 

Stůl Malorca 

Závěsné světlo 

NUR GLOSS, bílá 

3 800,- 

2 664,- 

4 955,- 

5 080,- 

12 290,- 

30 400,- 

85 248,- 

89 190,- 

45 720,- 

196 640,- 

16. Zeleň 25 

 

Thuja occ. 

Malonyana 

75,- 2 000,- 

 

17. Výsadba - práce 25  100,- 2500,- 

18. Mobiliář 10   110 000,- 

 CELKEM    1 552 798,- 
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 POLOŢKA SAZBA 

[%] 

CELKEM 

[Kč] 

   23 435 000,- 

14. Projektové a inţ. práce 2,5 585 875,- 

15. NUS (náklady na umístění 

stavby) 

3 703 050,- 

16. Rezerva 3 703 050,- 

 CELKEM  25 426 975,- 
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P.2 Propočet nákladů varianty č. 2 

 

VÝMĚRA  X  JEDNOTKOVÁ CENA 

0.NP 

3. JEDNOTKOVÁ CENA 

 

Objekt S01 = 1.NP 

CENOVÉ UKAZATELE PRO ROK 2011  (www.stavebnistandardy.cz) 

- Ceník RTS Brno 

  

801 – BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY 

    1   svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

801.5 Budovy pro tělovýchovu   

-> 5569,- Kč/m
3 
obestavěného prostoru 

 

Objekt S02 = 2.NP 

801 – BUDOVY OBČANSKÉ VÝSTAVBY 

    1   svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků     

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 

-> 5497,- Kč/m
3 
obestavěného prostoru  

 

4. VÝMĚRA 

 

DLE NORMY ČSN 73 40 55 Obestavěný prostor 

- prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími omezujícími plochami 

Základní obestavěný prostor: 

Op  =  Oz  + Os +  Ov  + Ot 

 

 

 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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STANOVENÍ CENY 

 

 POLOŢKA m
3
 JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

1. S01 Stavební objekt – 0.NP 1882 5 569,- 10 480 858,- 

2. S02 Stavební objekt – 1NP 1336 5 444,- 7 273 184,- 

 CELKEM 3880  17 754 042,- 

 

 POLOŢKA m JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

3. S03 Vodovodní přípojka 14,35 1 080,- 15 490,- 

4. S04 Kanalizační přípojka 15,01 4 625,- 69 422,- 

5. S05 Plynovodní přípojka 30,24 1 051,- 31 782,- 

6. S06 Vedení el. energie 16,64 1 494,- 24 860,- 

7. S07 Vedení sdělovacích 

kabelů 

21,84 165,-  3 603,- 

 CELKEM 3880  145 157,- 

 

 POLOŢKA m
2
 JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM [Kč] 

8. Pojízdné plochy 170 250,- 42 500,- 

9. Pochůzí plochy 205 300,- 61 500,- 

10. Parkoviště 530 250,- 132 500,- 

 CELKEM 1039  236 500,- 

 

 POLOŢKA ks POPIS JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CELKEM 

[Kč] 

11. Výtah 1 FREE.VOTO lift 

Lanový výtah bez 

strojovny 

100 000,- 100 000,- 
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12. Kulečník 

vč.příslušenství 

 Kulečníkový stůl  

karambol C 210 

33 280,- 66 560,- 

13. Barové vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Nápojová vitrína 

SGD-250 

Kávovar pákový 

LIRA 17 

Dřez Franke 

Lindr Kontakt 

40/K profi výčepní 

zařízení 

 

15 990,- 

 

34 990,- 

 

5 990,- 

23 300,- 

 

 

31 980,- 

 

34 990,- 

 

5 990,- 

23 300,- 

14. Restaurační 

vybavení 

6 

24 

8 

4 

16 

Kulatý stůl 80 cm 

Ţidle Ultima 

Lavice Malorca 

Stůl Malorca 

Závěsné světlo 

NUR GLOSS, bílá 

3 800,- 

2 664,- 

4 955,- 

5 080,- 

12 290,- 

22 800,- 

63 936,- 

39 640,- 

20 320,- 

196 640,- 

15. Zeleň 25 

 

Thuja occ. 

Malonyana 

75,- 2 000,- 

 

16. Výsadba - práce 25  100,- 2500,- 

17. Mobiliář 10   110 000,- 

 CELKEM    743 156,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLOŢKA SAZBA 

[%] 

CELKEM 

[Kč] 

   18 878 855,- 

14. Projektové a inţ. práce 2,5 471 970,- 

15. NUS (náklady na umístění 

stavby) 

3 566 365,- 

16. Rezerva 3 566 365,- 

 CELKEM  20 483 555,- 
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P.3 Katastrální mapa řešeného území 

 

Zobrazení parcely z katastrální mapy 
Rešená parcela č. 47 

Dotčená parcela č.48 
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P.4 Územní plán města Ostravy – vyznačení sportovišť 
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P.5 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
 

 



68 
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P.6 Vizualizace 1. Varianty – skica 
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P.7 Vizualizace 2. Varianty – skica 

 

 
 

 


