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1. Úvod 

 

Téma bakalářské práce jsem si vybral, protože je mi velice blízké sportovní využití 

volného času. V současnosti roste zájem obyvatelstva o volnočasové aktivity zaměřené na 

sportovní stránku. Na území obce Dobrá tento zájem roste enormně. Bohužel se 

v současnosti v obci nenachází větší sportovní areál, který by uspokojil sportovní vyžití 

mnohých obyvatel. V Dobré se sice nachází jiný sportovní areál (víceúčelové hřiště na 

pozemku ZŠ), ten je však z velké části určen pouze pro žáky navštěvující ZŠ a děti 

předškolního věku. Nově vznikající areál na území TJ Sokol Dobrá by měl sloužit střední  

a starší generaci. Součástí tohoto areálu je i centrální objekt, který je předmětem této 

bakalářské práce. Nachází se zde zázemí pro osoby užívající veškerá sportoviště v podobě 

šaten, umýváren, hygienických zařízení a dalších prostor. Rozšíření i rekonstrukce objektu 

je taková, aby dokonale zapadla do okolního prostředí, správně fungovala a navýšil se 

komfort pro sportovce.  

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu centrálního objektu ve sportovním areálu. 

Návrh řeší urbanistické začlenění objektu do okolí a jeho architektonické, provozní            

a typologické řešení. Součástí bakalářské práce je také vyřešení statické dopravy 

(parkoviště se čtyřmi běžnými místy pro stání a jedno stání pro ZTP) a veřejných 

prostranství (komunikace pro pěší, bezbariérová rampa a nádrž na zadržování dešťové 

vody pro zavlažování hřiště) v těsné blízkosti objektu. Nedílnou součástí je i ekonomické 

zhodnocení návrhu.  
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1.2 Cíle bakalářské práce 

 

- Návrh centrálního objektu ve sportovním areálu Dobrá u Frýdku-Místku; 

- Řešení statické dopravy v těsné blízkosti objektu; 

- Řešení veřejných prostranství v těsné blízkosti objektu; 

- Ekonomické zhodnocení návrhu. 

 

1.3 Získané podklady 

 

- Dokumentace původního stavu – Archiv Obecního úřadu Dobrá (nekompletní); 

- Osobní zaměření a vytvoření náčrtu stávajících konstrukcí; 

- Fotodokumentace původního stavu; 

- ČEZ Distribuce a.s., 

 Výkres + Vyjádření o existenci energetických sítí; 

- SmVak Ostrava a.s., 

 Výkres + Vyjádření o existenci vodovodních a kanalizačních sítí; 

- RWE Distribuční služby s.r.o., 

 Výkres + Vyjádření o existenci plynárenských sítí; 

- Telefónica Czech Republic a.s., 

 Výkres + Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. 
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2. Základní informace o území 

 

2.1 Historie obce Dobrá 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Název obce byl objeven na seznamu 

obcí platících církevní poplatky. Roku 1414 se ve spisech o obci poprvé objevuje jméno 

Jan Vlček z Dobré Zemice (odtud dnešní název obce). Usuzuje se, že tento muž byl od 

tohoto roku držitelem vsi. Více než 150 let pak ves byla ve vlastnictví rodu Vlčků.  

V roce 1447 byl v obci vybudován dřevěný kostel se šindelovou střechou.  

První zmínka o škole se vztahuje k příchodu Jana Měkoty z Pardubic z roku 1568. Tato 

škola fungovala až do roku 1907, kdy byla zbourána kvůli stavbě nové cesty. O rok později 

byla postavena nová škola.  

Roku 1686 byl dostavěn zděný kostel, který stojí v obci dodnes.  

Do přelomu 17. a 18. století se vztahuje barokní stavba restaurace U oráče, která stojí        

v obci dodnes.  

Koncem 19. století započíná v obci velký rozmach řemesel a spolkového života (vznik 

ochotnického divadla apod.).  

Během roku 1888 byla v Dobrá postavena železniční stanice a od roku 1904 zde sídlí 

policie ČR. 

V roce 1969 byla započata výstavba vodovodu. Připojování veškerých domácností trvala 

dlouhá léta. Slavnostní kolaudace proběhla 30. srpna 1973. K tomuto datu bylo na vodovod 

připojeno asi 550 domácností, celková délka vedení byla cca 16 km.  

Počátky sportovního života se datují již do období před první světovou válkou. Prvním 

spolkem v obci byl Sokol. Fotbalový klub byl založen v roce 1926. Pro své zázemí si 

fotbalový klub zvolil prostor u řeky Morávky. V těchto místech se zápasy hrají do dnešní 

doby. Zázemí tvořila pouze malá dřevěná bouda, která byla určena pro převlékání. V roce 

1974 byla pro fotbalový klub postavena budova nová, která zde stojí dodnes. 
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26. října 2004 byla slavnostně otevřena rychlostní silnice E462, která výrazným způsobem 

omezila provoz v obci. [2] [8] 

 

2.2 Širší vztahy 

 

Obec Dobrá se nachází v Moravskoslezském kraji, přibližně 4 km východním směrem od 

Frýdku-Místku. Severozápadně od obce, ve vzdálenosti cca 21 km, leží Ostrava. Skrz obec 

prochází hlavní komunikace I/48. Jedná se o páteřní komunikaci obce. Kolem této hlavní 

komunikace jsou soustředěny obchody, obecní úřad, pošta a další prvky občanské 

vybavenosti. Severním okrajem obce vede rychlostní silnice E462 spojující Frýdek-Místek 

a Český Těšín. Obec protíná i železniční trať vedoucí z Frýdku-Místku, skrze Český Těšín,  

až do Polska.  

  

Obr. 1 Poloha obce 

Sportovní areál je situován v jižní části obce. Jeho geografická poloha je 49° 40' 8" severní 

šířky a 18° 24' 48" východní délky. Areál se nachází v těsné blízkosti vlakové stanice (cca 

300m).  
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Obr. 2 Situace širších vztahů 

 

a) Školství  

 

V obci Dobrá se nachází mateřská a devítiletá základní škola. MŠ je situována 

v bezprostřední blízkosti ZŠ v centru obce. Navštěvují ji děti ve věku od tří do sedmi let. 

ZŠ je úplnou spádovou školou s celkovou kapacitou 650 žáků. První stupeň navštěvují 

z velké části děti bydlící v Dobré. Na stupeň druhý dojíždí více než polovina žáků 

z okolních obcí. Jedná se především o žáky z Nošovic, Dobratic, Pazderny, Vojkovic, 

Vyšních a Nižních Lhot. V současnosti navštěvuje ZŠ přibližně 450 žáků. Součástí školy je 

školní družina s celkovou kapacitou 75 dětí. Na pozemku ZŠ se nachází víceúčelové hřiště, 

které slouží především žákům a dětem předškolního věku. [8] 

 

b) Zdravotnictví  

 

V obci můžeme nalézt řadu lékařských ordinací (ordinace obvodního lékaře, lékaře pro 

děti a dorost, zubního lékaře a gynekologickou ambulanci). V sousedství obecního úřadu 

se nachází lékárna. [8] 
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c) Ostatní  

 

Mezi další prvky občanské vybavenosti nacházející se na území obce patří obecní úřad, 

pošta, kino, kostel, hasičská zbrojnice, řada restauračních zařízení a obchodů. Většina 

z nich se nachází podél hlavní komunikace I/48. [8] 

 

2.4 Dopravní infrastruktura 

 

a) Komunikace  

 

Skrz obec prochází páteřní komunikace I/48, která vede z Frýdku-Místku, přes obce 

Vojkovice a Horní Tošanovice, až do Českého Těšína. Severním okrajem obce prochází 

rychlostní silnice E462 spojující Frýdek-Místek a Český Těšín.  

 

b) Železnice  

 

Obec protíná železniční trať, která vede z Frýdku-Místku, přes Český Těšín, až do Polska. 

Vlaková stanice se nachází v těsné blízkosti sportovního areálu (cca 300m). 

 

2.5 Technická infrastruktura 

 

a) Zásobování elektrickou energií 

 

Zásobování obce elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. 

 

b) Zásobování pitnou vodou 

 

Zásobování obce pitnou vodou zabezpečuje společnost SmVak Ostrava a.s. 
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c) Kanalizace 

 

Odkanalizování obce je posledním zrealizovaným projektem. Výstavba kanalizace 

proběhla v roce 2011. O odkanalizování obce se stará společnost SmVak Ostrava a.s. 

 

d) Zásobování plynem 

 

Zásobování obce plynem zajišťuje společnost RWE Distribuční služby s.r.o. 

 

e) Elektronické komunikace 

 

Správu elektronických komunikací zabezpečuje společnost Telefónica Czech Republic a.s. 

 

f) Odpady 

 

O odvoz odpadů se stará společnost Frýdecká skládka a.s. Odváží jak komunální, tak          

i tříděný odpad. 
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3. Původní stav objektu 

 

3.1 Základní informace o objektu 

 

Jedná se o trojpodlažní podsklepený cihelný objekt postavený v roce 1974. Projektová 

dokumentace tohoto objektu vznikla již v roce 1972. Nachází se jižně od fotbalového 

hřiště. Uvnitř budovy můžeme nalézt šatny pro sportovce, šatnu pro rozhodčího, 

umývárnu, hygienická zařízení, technickou místnost, klubovnu a restauraci. Objekt má tvar 

obdélníku o rozměrech 15,9 x 6,95 m. Výšková kóta nejvyšší části konstrukce (komín)     

je  + 8,150 m.  

Příjezd k objektu pro motorová vozidla je možný pomocí nezpevněné komunikace.  Ta 

navazuje na místní komunikaci na západní straně sportovního areálu. Vstupy do budovy 

jsou celkem čtyři. První z nich je orientován na západ. Je na úrovni 1. PP a umožňuje 

přístup do technické místnosti. Ostatní vstupy jsou z čelní, tedy severní strany. Dva z nich 

se nalézají na úrovni 1. NP. Poslední vstup je v 2. NP. Přístup k němu je možný pomocí 

exteriérového schodiště. Tento vstup umožňuje přístup do restaurace a klubovny.  

V 1. PP se nachází dvě šatny určené pro domácí fotbalisty a dvě technické místnosti, 

z nichž jedna slouží také jako sklad. V 1. NP můžeme nalézt šatnu určenou pro hlavní tým 

domácího fotbalového klubu, šatnu pro rozhodčího, šatnu pro hostující tým, která má 

vlastní vstup. Dále je na tomto podlaží sklad pro správce, umývárna a dvě WC. Do 

prostorů 2. NP se dostaneme pouze pomocí exteriérového schodiště, které navazuje na 

balkón. Na tomto podlaží se nachází restaurace, kuchyňka, klubovna a hygienické zařízení. 

Fotodokumentace původního stavu se nachází v příloze č. 1 této bakalářské práce. 

 

3.2 Účel objektu 

 

Objekt slouží především jako zázemí pro místní fotbalový klub TJ Sokol Dobrá, ale také 

jako restaurace a zázemí pro klub šachový. 
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3.3 Konstrukční a stavební řešení 

 

a) Základy 

 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C8/10 (v dřívějším značení 

B135). Pásy pod obvodovým nosným zdivem jsou široké 600 mm a vysoké 1 000 mm. 

Pásy pod vnitřním zdivem jsou široké 250 mm a vysoké 450 mm.  

 

b) Svislé konstrukce 

 

Obvodové nosné zdivo má šířku 450 mm. Je vytvořeno z  cihel plných pálených 

normalizovaného formátu. Vnitřní příčky o šířce 150 mm jsou taktéž z cihel plných 

pálených. Vnitřní příčky o šířce 100 mm jsou z lehčených pálených příčkovek.  

 

c) Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými deskami PZD, které jsou uložené 

v ocelových nosnících I200. V úrovni stropu nad 1. NP a stropu nad 2. NP jsou 

monolitické železobetonové věnce po celém obvodu budovy.  Překlady nad okny i dveřmi 

jsou prefabrikované typu PZD.   

 

d) Střecha 

 

Střešní konstrukci tvoří dřevěný trámový krov pultové konstrukce. Povrchová krytina je 

plechová. Přístup na střechu je umožněn pomocí ocelového provozního žebříku 

umístěného na východní straně objektu. Střecha je řešena jako dvouplášťová provětrávaná.  
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e) Schodiště 

 

Vnitřní schodiště spojující 1. NP a 1. PP je železobetonové monolitické. Má celkem 12 

stupňů. Výška stupně je 200 mm a šířka je 250 mm. Šířka schodiště je 1 000 mm. 

Venkovní schodiště, jímž se dostaneme do 2. NP je ocelové dvouramenné, stupně jsou 

dřevěné. Výška stupně je 170 mm a šířka je 250 mm. Šířka schodišťového ramene je 1 500 

mm. Ocelové zábradlí je vysoké 1 000 mm.  

 

f) Úpravy povrchů 

 

Jako podlahová krytina v celém objektu byla zvolena keramická dlažba. Výjimku tvoří 

interiérový balkón v 2. NP, kde je podlaha dřevěná fošnová. Omítky v interiéru jsou 

vápenné štukové. Venkovní omítka je břizolitová. V hygienických prostorách jsou svislé 

konstrukce obloženy keramickými obklady do výšky 1 800 nebo 1 500 mm (viz výkresová 

dokumentace původního stavu). 

 

g) Výplně otvorů 

 

Původní dřevěná okna byla v roce 2010 vyměněna za okna plastová VEKRA CLASSIC. 

Veškeré dveře jsou původní, dřevěné jednokřídlové. Rozměry oken a dveří viz výkresová 

dokumentace původního stavu.  

 

h) Vytápění objektu 

 

Jelikož se jedná o budovu s nepravidelným užíváním, bylo zvoleno výtápění elektřinou. 

Objekt bude doplněn elektrickými radiátory s olejovou náplní. V rámci samostatného 

elektroprojektu jsou v místnostech provedeny zásuvky 220 V pro připojení elektrických 

radiátorů.  
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i) Zdroj teplé vody 

 

Teplá voda je zajištěna elektrickými bojlery 2x 500 l a rozvedena potrubím po objektu.  

 

j) Přípojky inženýrských sítí 

 

Vodovodní přípojka (DN80) je z PVC. Je napojena na vodovodní řad situovaný pod místní 

komunikaci na západním okraji sportovního areálu. Hlavní uzávěr vody je umístěn 

v technické místnosti. 

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci umístěnou severně od objektu (viz výkresová 

dokumentace původního stavu) pomocí sklolaminátové přípojky DN200.  

Elektrická energie je do objektu přivedena z místní komunikace na západním okraji 

sportovního areálu.  

Na plynovod není objekt napojen. 
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4. Identifikační údaje 

 

Název akce:     Rekonstrukce centrálního objektu ve sportovním  

     areálu Dobrá u Frýdku-Místku 

Místo stavby:     Dobrá u Frýdku-Místku 

Kraj:      Moravskoslezský 

Katastrální území:    Dobrá u Frýdku-Místku 626988 

Parcelní číslo budovy:   1194 

Parcelní čísla dotčených pozemků: 1195/7, 1195/8, 1195/13 

Charakter stavby:    Rekonstrukce objektu 

Zadavatel:     Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

        Fakulta stavební (FAST) 

     Ludvíka Podéště 1875/17 

     708 33 Ostrava - Poruba 

Zpracovatel:     Adam Hrabovský 

           V. Huga 24 

     720 00 Ostrava - Hrabová 

Vlastník objektu:    TJ Sokol Dobrá 

     739 51 Dobrá 431 

Vlastník dotčených pozemků:  Obec Dobrá 

     739 51 Dobrá 231   

Projektový stupeň:    Dokumentace pro územní rozhodnutí 
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5. Průvodní zpráva 

 

Průvodní zpráva je vytvořena dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příl. č. 4.  

 

5.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

5.1.1 Poloha v obci 

 

Areál se stavebním objektem se nachází v jižní části obce.  Viz Obr. č. 2 Situace širších 

vztahů. 

 

5.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Poslední změna v územně plánovací dokumentaci byla zastupitelstvem obce schválena dne 

27.1. 2010.  

 

5.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba není v rozporu se stávající územně plánovací dokumentací schválenou 

zastupitelstvem obce dne 27.1. 2010.  

 

5.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Stavba splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. Jedná se o: 

- ČEZ Distribuce a.s., 

- SmVak Ostrava a.s., 

- RWE Distribuční služby s.r.o., 

- Telefónica Czech Republic a.s. 
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5.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 

a) Dopravní infrastruktura 

 

Podél areálu vede místní komunikace, která navazuje na hlavní komunikaci I/48. 

Dostupnost k objektu je umožněna pomocí příjezdové komunikace vytvořené na území 

areálu.  

 

b) Zásobování pitnou vodou 

 

Objekt je napojen na stávající vodovodní řad situovaný pod místní komunikaci na 

západním okraji sportovního areálu. Vodovodní přípojka (DN80, PVC) zůstává původní.  

Hlavní uzávěr vody je umístěn v technické místnosti. Zásobování obce pitnou vodou 

zabezpečuje společnost SmVak Ostrava a.s. 

 

c) Kanalizace 

 

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci umístěnou severně od objektu (viz výkresová 

dokumentace původního stavu) pomocí sklolaminátové přípojky DN200. Kanalizační 

přípojka zůstává původní. O odkanalizování obce se stará společnost SmVak Ostrava a.s. 

 

d) Zásobování plynem 

 

Objekt není napojen na plynovod.  

 

  



15 

 

e) Zásobování elektrickou energií 

 

Elektrická energie je do objektu přivedena pomocí elektrických sloupů umístěných            

u místní komunikace na západním okraji sportovního areálu. Toto připojení zůstává taktéž 

původní. Zásobování obce elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. 

 

5.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásady do zemské kůry a poddolovaných 

území 

 

Celá oblast se nachází v geologickém celku zvaném Západní Karpaty - Podbeskydská 

pahorkatina. Hlavní horninou této pahorkatiny je flyš, který se vyznačuje střídáním vrstev 

měkčího jílovce a tvrdšího pískovce. Také se v této oblasti nachází geologické zlomy, kde 

jsou jednotlivé geologické vrstvy vertikálně i stranově posunuty a objevují se i jiné horniny 

jako vápencové vrstvy a vzácně i vyvřeliny tzv. Těšínity. [2] 

 

5.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

 

Objekt je situován v blízkosti řeky Morávky. V záplavovém území se však nenachází. [9]   

 

5.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

1194 - zastavěná plocha a nádvoří, 1195 / 7 - ostatní plocha, 1195 / 8 - ostatní plocha,  

1195 / 13 - ostatní plocha. [10] 

 

5.1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

 

Přístup na stavební pozemek je umožněn pomocí příjezdové komunikace na území areálu, 

která navazuje na místní komunikaci vedoucí na západní straně areálu.  
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5.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 

Voda a energie budou poskytnuty ze stávajících zdrojů objektu.  

 

5.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

5.2.1 Účel užívání stavby 

 

Zázemí pro sportovce navštěvující sportovní areál, v podobě šaten a hygienických zařízení, 

je primárním účelem této budovy. Dále bude objekt sloužit jako zázemí pro šachový klub  

a restaurační zařízení.   

 

5.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Objekt je navržen jako trvalá stavba.  

 

5.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o rekonstrukci původního objektu, tedy změna dokončené stavby.  

 

5.3 Orientační údaje stavby 

 

5.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

 

Celková zastavěná plocha: 221,36 m
2
, 

Celkový obestavěný prostor: 1 692,72 m
3
. 
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V 1. PP se nachází tyto prostory s následujícími podlahovými plochami: 

- 0.01 Spojovací chodba - 22,09 m
2
, 

- 0.02 Šatna rozhodčí - 8,23 m
2
, 

- 0.03 Sprcha rozhodčí - 5,21 m
2
, 

- 0.04 Posilovna - 29,18 m
2
, 

- 0.05 WC - 2,10 m
2
, 

- 0.06 Technická místnost - 16,94 m
2
, 

- 0.07 Spojovací chodba - 10,68 m
2
, 

- 0.08 Šatna - 23,20 m
2
, 

- 0.09 Umývárna - 18,70 m
2
, 

- 0.10 Šatna - 17,64 m
2
. 

V 1. NP se nachází tyto prostory s následujícími podlahovými plochami: 

- 1.01 Spojovací chodba - 25,32 m
2
, 

- 1.02 Spojovací chodba - 3,68 m
2
, 

- 1.03 Klubovna - 38,88 m
2
, 

- 1.04 Bezbariérové WC - 6,26 m
2
, 

- 1.05 Spojovací chodba - 3,14 m
2
, 

- 1.06 WC muži (zádveří) - 6,12 m
2
, 

- 1.07 WC muži - 14,39 m
2
, 

- 1.08 Spojovací chodba - 3,71 m
2
, 

- 1.09 Spojovací chodba - 10,68 m
2
, 

- 1.10 Šatna muži "A" - 23,20 m
2
, 

- 1.11 Umývárna - 18,70 m
2
, 

- 1.12 Šatna - 17,64 m
2
. 

V 2. NP se nachází tyto prostory s následujícími podlahovými plochami: 

- 2.01 Spojovací chodba - 6,04 m
2
, 

- 2.02 WC muži (zádveří) - 3,31 m
2
, 

- 2.03 WC muži - 7,09 m
2
, 

- 2.04 WC ženy - 4,26 m
2
, 

- 2.05 Restaurace - 50,36 m
2
, 

- 2.06 Kuchyňka - 8,39 m
2
, 
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- 2.07 Balkón - 30,21 m
2
, 

- 2.08 Terasa - 84,44 m
2
. 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

Souhrnná technická zpráva je vytvořena dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příl. č. 4.  

 

6.1 Popis stavby 

 

6.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, stavební pozemek je určen. Budova je 

ve vlastnictví TJ Sokol Dobrá a dotčené okolní pozemky, na kterých budou nově 

přistavěné dilatačně oddělené celky, jsou ve vlastnictví obce Dobrá.  

 

6.1.2 Zhodnocení staveniště 

 

Staveniště se nachází na čtyřech parcelách. Jedná se o parcely 1194, 1195/7, 1195/8           

a 1195/13. Plocha staveniště určená pro nově přistavěné dilatačně oddělené celky je 

převážně rovná. Na těchto místech se nachází konstrukce, které musí být odstraněny. Je to 

přístřešek s posezením, ocelová nádrž pro zadržování dešťové vody, exteriérové schodiště 

vedoucí do 2. NP, provozní žebřík umožňující přístup na střechu, betonová dlažba před 

budovou a vstupní betonové schody.  

 

6.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

Areál se nachází v jižní části obce, samotný objekt přibližně ve středu sportovního areálu. 

Na západní straně komplexu vede místní komunikace, která navazuje na páteřní 

komunikaci I/48. Přibližně 300 m od areálu se nachází železniční stanice.  

Objekt bude tvořen třemi dilatačně oddělenými celky. První z nich, zrekonstruovaná 

stávající budova, je trojpodlažní (jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží). Půdorysný tvar 

je obdélníkový a objekt je zastřešen pultovou střechou. Druhý celek (východní přístavba) 
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bude dvoupodlažní (jedno podzemní a nadzemní podlaží) má taktéž obdélníkový 

půdorysný tvar. Zastřešení této části bude vyřešeno provozní terasou, která bude sloužit 

jako posezení pro restauraci umístěnou v 2. NP. Třetím celkem bude chodba na úrovni      

1. NP. Tato část má pouze funkci spojovací chodby, proto nebude vytápěna ani zateplena. 

Fasáda objektu bude vytvořena kombinací omítky (barva zelená) a dubového obložení.  

 

6.1.4 Zásady stavebního řešení 

 

Ve stávajícím objektu budou zanechány veškeré hlavní konstrukce. Jedná se o obvodové 

nosné zdivo, stropy, vnitřní schodiště, konstrukce střechy nebo velká část oken. Bude 

provedena demontáž většiny vnitřních nenosných svislých konstrukcí, veškerých 

keramických dlažeb a obkladů, dveří a zařizovacích předmětů. Nově navrhované stavební 

části jsou následující:  

 

a) Základy 

 

Nově vzniklé dilatačně oddělené celky budou založeny na základových pásech                   

z železobetonu nebo prostého betonu C20/25. Východní přístavba bude založena na 

základových pásech širokých 450 mm a vysokých 650 mm. Základový pás pod vnitřním 

nosným zdivem bude široký 500 mm a vysoký 650 mm. Čelní přístavba bude založena na 

pásech šířky 250 mm a výšky 850 mm. Podkladní deska u nově vzniklých konstrukcí bude 

vyztužená kari sítí. Do původních konstrukcí bude ukotvena pomocí ocelových trnů. 

Základy pod stávajícím objektem nebudou odstraňovány ani upravovány.  

 

b) Svislé konstrukce 

 

Ve stávajícím objektu budou zazděny otvory po oknech nebo dveřích pomocí cihel plných 

pálených. Některé příčky v 1. PP budou také vytvořeny z cihel plných pálených. Viz 

výkresová dokumentace.  
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Obvodové nosné zdivo i vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 30 P+D. 

Vnitřní nenosné zdivo z cihel POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 17,5 P+D. WC 

kabiny budou odděleny pomocí laminátové dřevotřískové desky šířky 30 mm. Čelní 

přístavba je navržena jako lehký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Šířka 

skeletu je 150 mm. 

 

c) Vodorovné konstrukce 

 

Ve východní přístavbě se použije stropní konstrukce POROTHERM tloušťky 250 mm. 

Bude vytvořena pomocí stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH. Stropní nosníky POT mají 

délku 7 750 mm nebo 3 750 mm. Na úrovni těchto stropů budou po celém obvodu budovy 

věncovky VT 8/23,8. Překlady nad okny a dveřmi budou vytvořeny válcovanými profily, 

překlady POROTHERM 7 nebo POROTHERM 11,5. Podlahové konstrukce viz výkresová 

dokumentace.  

 

d) Střecha 

 

Konstrukce střechy zůstává původní. Rekonstrukcí projde pouze vrchní plášť. Odvod 

dešťové vody bude zajištěn okapním žlabem šířky 150 mm z materiálu PVC. Dešťová 

voda bude zachycována do podzemní nádrže k zadržování dešťové vody pro zavlažování 

trávníku. Přístup na střechu bude zabezpečen pomocí půdního kovového stahovacího 

schodiště FAKRO LST 250-280 70x120. Zastřešení východní přístavby bude vyřešeno 

jako provozní terasa. Čelní přístavba je navržena pod stávajícím balkónem.  

 

e) Schodiště 

 

Vnitřní schodiště vedoucí do suterénu zůstává původní. Schodiště spojující 1. NP a 2. NP 

je navrženo jako ocelové svařované. Jedná se o dvouramenné schodiště tvaru "L". Šířka 

schodišťového ramene je 1 450 mm. Konstrukční výška je 3 050 mm. První rameno má 
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celkem 12 stupňů o výšce stupně 190 mm a šířce 300 mm. Druhé rameno má 4 stupně 

výšky 190 mm a šířky 300 mm. Nášlapná vrstva stupňů je dřevěná. Zábradlí je ocelové      

s dřevěným madlem. Výška zábradlí je 1 000 mm.  

Exteriérové schodiště vedoucí do technické místnosti bude železobetonové monolitické 

jednoramenné. Před vstupem do objektu bude plocha 1 400 x 1 400 mm. Šířka schodiště 

bude 1 400 mm. Výška stupně bude 160 mm a šířka 250 mm. 

 

f) Úpravy povrchů 

 

Navržená podlahová krytina v celém objektu je keramická dlažba RAKO. Typy viz příloha 

č. 2 - Ekonomické zhodnocení návrhu. Výjimku tvoří interiérový balkón v 2. NP, kde je 

podlaha dřevěná fošnová. Omítky v interiéru budou vápenocementové POROTHERM 

UNIVERSAL. Vnější povrchy budou vytvořeny pomocí dubového obložení nebo 

vápenocementové omítky POROTHERM UNIVERSAL. V hygienických prostorách 

budou svislé konstrukce obloženy keramickými obklady do výšky 2 000 mm nebo 1 500 

mm (viz výkresová dokumentace). Malby v interiéru budou provedeny pomocí 

PRIMALEX PLUS - barva bílá. Malby v exteriéru budou provedeny pomocí PRIMALEX 

MALVENA - barva zelená.  

 

g) Výplně otvorů 

 

V roce 2010 proběhla výměna původních dřevěných oken za okna plastová VEKRA 

CLASSIC. Proto nově navržená okna jsou také plastová VEKRA CLASSIC - barva hnědá 

nebo bílá (rozměry viz výkresová dokumentace). Dveře budou navrženy jako plastové 

VEKRA CLASSIC VD barva hnědá. Jedná se o dveře jednokřídlové nebo dvoukřídlové 

(rozměry viz výkresová dokumentace).  
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6.1.5 Zásady technického řešení 

 

a) Zateplení  

 

Fasáda bude zateplena pomocí tepelné izolace ISOVER EPS Greywall tloušťky 120 mm    

v horní části stavby. Na úrovni terénu a pod ním bude použita tepelná izolace ISOVER 

EPS Perimetr tloušťky 120 mm. Podlaha v suterénu ve stávajícím objektu bude zateplena 

pomocí tepelné izolace ISOVER EPS Grey 100 tloušťky 20 mm a strop nad 2. NP pomocí 

dvou vrstev izolace ISOVER Unirol Profi 100 tloušťky 100 mm. Ve východní přístavbě 

bude podlaha v suterénu zateplena tepelnou izolací ISOVER EPS Grey 100 tloušťky 80 

mm a strop bude zateplen pomocí ISOVER EPS 200S tloušťky 140 mm. 

 

b) Vytápění objektu 

 

Objekt bude vytápěn elektrickými radiátory SOLAC RA8027 COMPACT DESIGN. 

 

c) Zdroj teplé vody 

 

Příprava teplé vody bude zabezpečena zásobníkovými ohřívači vody značky DRAŽICE 

OKC200. 
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6.1.6 Zásady dispozičního řešení - VARIANTA 1 

 

a) 1. PP 

 

Toto podlaží je dostupné ze stávajícího schodiště z 1. NP. Navazující spojovací chodba 

umožňuje přístup do východní přístavby, kde se nachází dvě šatny a umývárna. Šatny jsou 

vybaveny šatními skříněmi ALFA3 AM 40 2 1 S DD o rozměrech 1800 x 800 x 500 mm. 

Před skříněmi jsou umístěny lavice ALFA3 SL AD o rozměrech 420 x 1 000 (1 500, 2 

000) x 400 mm. V umývárně jsou umístěny dvě umyvadla JIKA Lyra Plus 550 x 450 mm, 

sprchové sady (baterie, sprchová hadice, držák sprchy, ruční sprcha) firmy JIKA                

a odtokové kanálky ALCAPLAST Cube 1150 délky 1 150 mm. Dále se na tomto podlaží 

nachází šatna včetně umývárny pro rozhodčího. V šatně se jsou umístěny čtyři šatní skříně 

ALFA3 AM 40 o rozměrech 1800 x 400 x 500 mm a rohový stůl o rozměrech 900 x 500 x 

500 mm. V umývárně můžeme nalézt sprchový kout JIKA Lyra Plus 1 950 x 900 x 900 

mm a umyvadlo JIKA Lyra Plus 550 x 450 mm. Další místností je posilovna s různými 

posilovacími stroji (viz příloha č. 2 - Ekonomické zhodnocení návrhu), WC s klozetem 

JIKA Lyra Plus (kombinační, hluboké splachování, svislý odpad) a umývátko JIKA Lyra 

Plus 400 x 310 mm. Poslední místností na tomto podlaží je technická místnost. Přístup do 

tohoto prostoru je možný pouze venkovním vstupem ze západní strany.   

 

b) 1. NP 

 

Celé toto podlaží je zařízeno bezbariérově a splňuje veškeré požadavky obsažené ve 

vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Jsou zde celkem tři vstupy do objektu. Východní vstup je 

přístupný z rampy se sklonem 1:8. Na vstupy navazuje spojovací chodba, která nebude 

vytápěna. Ve východní přístavbě jsou situovány dvě šatny a umývárna. Tyto prostory jsou 

vybaveny stejnými zařizovacími předměty jako v 1. PP. Dále je zde umístěno WC pro 

muže a pro osoby na vozíčku. Tyto prostory jsou taktéž zařízeny sanitární technikou firmy 

JIKA. Poslední místností umístěnou na tomto podlaží je klubovna sloužící pro místní 
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fotbalový klub, šachový klub a další společenské akce. Do této místnosti je možné se 

dostat spojovací chodbou, která také umožňuje přístup do 2. NP. 

  

c) 2. NP 

 

Úrovně 2. NP je možno dosáhnout díky nově navrženému ocelovému schodišti. Na toto 

schodiště navazuje spojovací chodba. Po levé straně této chodby jsou situovány WC pro 

muže i pro ženy, které jsou opět zařízeny firmou JIKA. Dále na tuto chodbu navazuje 

restaurace. Součástí této restaurace je i kuchyňka, která slouží pro ohřev a přípravu 

jednoduchých jídel. Vybavení kuchyňky a restaurace viz  příloha č. 2 - Ekonomické 

zhodnocení návrhu. Z restaurace je možno se dostat na venkovní terasu umístěnou nad 

východní přístavbou nebo původní balkón. Terasa i balkón jsou ohraničeny ocelovým 

zábradlím výšky 1 000 mm.  

 

d) Exteriér 

 

V těsné blízkosti objektu se nachází malé parkoviště, sloužící pro osoby úzce spojené         

s chodem a využíváním objektu (např. správce nebo vedoucí sportovního klubu). Je zde 

celkem 5 parkovacích stání. Z toho jedno parkovací stání je určeno osobám tělesně 

postiženým. Rozměry tohoto stání jsou 4 500 x 3 500 mm. Rozměry ostatních stání jsou    

4 500 x 2 500 mm. Dalším objektem nacházejícím se v exteriéru je podzemní nádrž           

k zadržování dešťové vody pro zavlažování fotbalového trávníku. Tato nádrž bude dodána 

firmou Kingspan, typ Garden Complex. Objem zásobníku je 6 000 l, materiál PE. Voda 

bude sbírána ze střechy a terasy pomocí okapních žlabů a následně bude odcházet do 

podzemní dešťové kanalizace DN100 z materiálu PVC, která bude ústit do výše 

zmiňovaného zásobníku. Dešťové potrubí bude uloženo do hloubky 1 000 mm.  
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6.1.7 Zásady dispozičního řešení - VARIANTA 2 

 

Varianta 2 je řešena jako novostavba. Výhodou druhého řešení je, že nabízí větší prostory 

pro sportovce. Mezi další výhody patří zejména umístění restaurace v 1. NP, což ji 

zpřístupní osobám pohybujícím se na invalidním vozíčku. Po stránce ekonomické je však 

tato varianta mnohem nákladnější než návrh č. 1. 

Zařizovací předměty jsou  z velké části stejné, jako u předešlé varianty.  

 

a) 1. PP 

 

Na úroveň tohoto podlaží se můžeme dostat pouze pomocí dvouramenného schodiště. Na 

tomto podlaží jsou dvě šatny. Jedna z nich je situována přímo u schodiště. Mezi těmito 

šatnami můžeme nalézt umývárnu, která je pro obě šatny společná. Dále je zde WC pro 

muže. Ve východní části objektu jsou umístěny šatna a umývárna pro rozhodčího, místnost 

s masážními stoly a saunovým boxem, technická místnost. 

 

b) 1. NP 

 

Na toto podlaží se dostaneme třemi vstupy. Hlavní vstup je situovaný ze západní strany.   

U vstupu severního je umístěna bezbariérová rampa. Umožňuje tak přístup osobám tělesně 

postiženým i ostatním. Východní vstup slouží převážně pro zásobování restaurace a přístup 

na terasu. Toto podlaží je celé bezbariérově vyřešeno. Veškeré výškové rozdíly nejsou 

větší než 20 mm. Nachází se zde klubovna, restaurace s kuchyňkou a WC pro muže, ženy  

i osoby tělesně postižené.  
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c) 2. NP 

 

Nejvyšší podlaží je z velké části vyřešeno stejně jako podzemní. Rozdíly jsou pouze ve 

východní části, kde je větší šatna, posilovna a sklad pro správce budovy. 

 

d) Exteriér 

 

Parkoviště umístěné u západní strany objektu je identické jako u varianty 1. Nádrž na 

zadržování dešťové vody je taktéž použita stejná. Rozdílné je umístění terasy na východní 

straně objektu, které slouží především jako letní posezení pro restauraci.  

 

6.1.8 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

 

Veškerá projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,    

o obecných požadavcích na využívání území.  

 

6.1.9 Údaje o stavu původního objektu 

 

Viz část 3. Původní stav objektu.  
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6.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

6.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 

Doposud nebyly provedeny žádné průzkumy. Před začátkem realizace objektu je důležité 

provést průzkum geologických a hydrogeologických podmínek stavebního pozemku. 

Nutné bude také statické posouzení původního objektu.  

 

6.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

 

V průběhu realizace stavby nedojde k narušení ochranných pásem inženýrských sítí ani 

chráněných území.  

 

6.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 

Při asanačních pracích nesmí dojít k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob            

a zvířat. Bourací práce musí být provedeny dle projektové dokumentace, aby nedocházelo 

ke ztrátě stability objektu. Při samotné asanaci konstrukcí bude nutné tyto bourané prvky 

kropit vodou, aby nebylo nadměrně znečišťováno okolní ovzduší. Okolí nesmí být  rovněž 

zatěžováno nadměrným hlukem. Materiál, jenž vznikl při bourání bude uložen na 

meziskládku a následně odvezen na nejbližší skládku. V exteriéru se nacházejí další prvky, 

které je nutno odstranit, protože se nacházejí v místech, kde vzniknout nové konstrukce     

a další prvky. Jedná se o: přístřešek s posezením, ocelová nádrž pro zadržování dešťové 

vody, exteriérové schodiště vedoucí do 2. NP, provozní žebřík umožňující přístup na 

střechu, ocelový sloup na vlajku umístěný před budovou, betonová dlažba před budovou    

a vstupní betonové schody.  
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6.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu                  

a technologii 

 

6.3.1 Návrh řešení dopravy v klidu 

  

Na západní straně objektu se bude nacházet malé parkoviště, sloužící pro osoby úzce 

spojené s chodem a využíváním objektu (např. správce nebo vedoucí sportovního klubu). 

Bude zde celkem 5 parkovacích stání. Z toho jedno parkovací stání bude určené osobám 

tělesně postiženým. Rozměry tohoto stání jsou 4 500 x 3 500 mm. Rozměry ostatních stání 

jsou 4 500 x 2 500 mm. 

 

6.3.2 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

  

Pro likvidaci komunálního odpadu, vznikajícího během stavebních prací, budou sloužit 

přistavené kontejnery. V případě výskytu nebezpečných odpadů, které by mohly znečistit 

okolní podloží a podzemní vody, budou přistavené nepropustné kontejnery a průběžně 

bude probíhat jejich kontrola. Splaškové vody budou odváděny stávající kanalizací. Vody 

dešťové budou zachytávány do stávající nádrže.  

 

6.3.3 Řešení ochrany ovzduší 

  

K největšímu znečištění ovzduší bude docházet při bouracích pracích. Aby k nadměrnému 

znečišťování nedocházelo, bude použita ochranná fólie a odstraňované prvky budou 

průběžně kropeny vodou.  
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6.3.4 Řešení ochrany proti hluku 

  

Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách (6 - 18 hod, mimo neděle)           

a budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví osob nebo zvířat nadměrným 

hlukem.  

 

6.3.5 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

  

Stavba bude oplocena běžným pozinkovaným pletivem do výšky 1,8 m a zabezpečena 

proti vniknutí nepovolaných osob.  

 

6.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Bude respektována vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb.  

 

6.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Stavba bude navržena dle platných vyhlášek a předpisů tak, aby nedocházelo k ohrožení 

života, zdraví a bezpečnosti osob nebo zvířat především zásahem elektrického proudu, 

pádem, nárazem, popálením, atd. U schodišť, terasy a balkónu budou použita ochranná 

zábradlí výšky 1 000 mm. Nástupní a výstupní stupeň bude zřetelně označen. U hlavního 

vstupu ze západní strany a bezbariérové rampy u vstupu ze strany opačné bude ochranné 

zábradlí výšky 900 mm.  
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6.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Objekt je bezbariérově řešen pouze v 1. NP a respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.,             

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup 

na toto podlaží je zajištěn bezbariérovou rampou se sklonem 1:8. Rampa je po obou 

stranách vybavena madly ve výšce 900 mm a 750 mm. Spodní tyč zábradlí je ve výšce 100 

mm, což je vodící prvek pro bílou hůl. Zábradlí přesahuje rampu o 150 mm. Před vstupem 

se nachází plocha 1 700 x 1 600 mm. Dveře jsou dvoukřídlé, široké celkem 1 250 mm, 

přičemž hlavní křídlo je široké 900 mm. Ve výšce 800 mm je umístěno vodorovné madlo 

umožňující snazší otevření těchto dveří. 

Rozměry bezbariérového WC jsou  3 480 x 1 800 mm. Nachází se zde záchodová mísa, 

umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš. Dveře jsou široké 900 mm a otevírají se 

směrem ven. Ve výšce 800 mm jsou doplněny vodorovným madlem z vnitřní strany. 

Záchodová mísa je odsazena v osové vzdálenosti 500 mm od boční stěny. Horní hrana 

sedátka je ve výšce 460 mm. Po obou stranách záchodové mísy jsou umístěny madla. 

Jejich vzájemná vzdálenost je 600 mm a jsou ve výši 800 mm nad podlahou. Jedno madlo 

je sklopné, což umožňuje boční nástup a přesahuje mísu o 100 mm. Pevné madlo ji 

přesahuje o 200 mm. Vedle mísy je prostor šířky 1 000 mm. Ve výšce 150 mm a 1 000 

mm, v dosahu z mísy, je umístěno tlačítko nouzového volání. Umyvadlo je opatřeno 

stojánkovou výtokovou baterií a pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 

800 mm. Umyvadlo je doplněno o svislé madlo délky 500 mm. Spodní strana zrcadla je ve 

výšce 900 mm.  

Na parkovišti u západní strany objektu je jedno místo vyhrazeno pro osoby tělesně 

postižené. Rozměry tohoto stání jsou 4 500 x 3 500 mm. 

Veškeré výškové rozdíly v 1. NP a exteriéru nejsou větší než 20 mm. [4] 
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6.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

6.7.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životního prostředí 

  

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo životního prostředí. Veškeré 

navržené stavební materiály jsou zdravotně nezávadné, což dokazují certifikáty 

jednotlivých materiálů. Při rekonstrukci má na okolní prostředí vliv zejména nadměrný 

hluk, prašnost a odpady. Aby se tomuto ohrožení životního prostředí a zdraví osob 

zabránilo, bude se postupovat dle odstavce 6.3 Základní údaje o provozu, popřípadě 

výrobním programu a technologii.  

 

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

  

Během stavebních prací nebude docházet k ohrožení přírody, krajiny ani vodních zdrojů. 

Léčebné prameny se v této lokalitě nenacházejí.  

 

6.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

   

Žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma nebude třeba stanovit.  

 

6.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

6.8.1 Povodně 

  

Objekt je situován v blízkosti řeky Morávky. V záplavovém území se však nenachází. [9] 
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6.8.2 Sesuvy půdy 

  

Terén v okolí objektu je převážně rovinatý. K sesuvům půdy docházet nebude.  

 

6.8.3 Poddolování 

  

Okolí objektu není poddolováno.  

 

6.8.4 Seizmicita 

  

V dané lokalitě nedochází k seizmicitě.  

 

6.8.5 Radon 

  

Radon se v okolí objektu nenachází. Při realizaci stavby však proběhne preventivní 

zkouška zjišťující přítomnost tohoto plynu.  
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7. Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

Ekonomické zhodnocení je vytvořeno jako položkový rozpočet. Při tvorbě tohoto rozpočtu 

jsem použil program BUILDpower. 

Celková cena za všechny stavební práce a vybavení objektu je 5 144 448 Kč. 

Viz příloha č. 2 - Ekonomické zhodnocení návrhu. 
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8. Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce je navržení centrálního objektu ve sportovním areálu Dobrá 

u Frýdku-Místku. Účelem je navrhnout objekt, který je co nejekonomičtější. Proto je 

zvolena rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba dvou dalších dilatačně oddělených 

celků.  

Nový návrh budovy je vypracován dle platných norem, zákonů a vyhlášek. Je vytvořen tak, 

aby budova byla dominantou celého areálu, avšak aby co nejlépe zapadla do okolní přírody 

a výrazným způsobem z ní nevybočovala. Interiér objektu nabízí více komfortu a luxusu 

pro všechny sportovce a další osoby navštěvující tento komplex, než tomu bylo doposud.  

Tato bakalářská práce mi dala mnohé, co se týče navrhování staveb. Naučila mě řešit určité 

problémy a vypořádat se s nelehkými úkoly. Po dlouhodobé práci jsem se však ke 

zdárnému cíli dostal. K tomu mi dopomohla řada osob, kterým patří mé poděkování. 

Zvláštní poděkování však patří mému vedoucímu bakalářské práce, kterým byl              

Ing. Zbyněk Proske.  
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Pohled severní 

 

Pohled jižní 

 



 

 

Podled východní 

 

Pohled západní 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Ekonomické zhodnocení návrhu
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Příloha č. 4 

 

Řezy komunikací 

  



 

 

a) Řez komunikací pro pěší 

        

       1 - zámková dlažba UNI-DEKOR, tl. 60mm 

       2 - štěrkopísek fr. 2/4mm, tl. 40mm 

       3 - drcené kamenivo fr. 8/16mm, tl. 150mm 

       4 - zhutněná původní zemina 

       

b) Řez komunikací pro lehký provoz 

 

       1 - zámková dlažba UNI-DEKOR, tl. 60mm 

       2 - kamenná drť fr. 4/8mm, tl. 40mm 

       3 - drcené kamenivo fr. 8/16mm, tl. 300mm 

       4 - štěrkopísek fr. 2/4mm, tl. 150mm 

       5 - zhutněná původní zemina 
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Pohled jihozápadní 
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Pohled jihovýchodní 

 



 

 

Interiér - šatna 

 

Interiér - umývárna 

 


