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SKPKQ=ldbornČ=odhad=množsíví=sélaškovČch=a=dešťovČch=vod =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QS=

SKPKR= možadavkó= na= kaéacáíó= veřejnČch= sííí= komunákačních= vedení= veřejné=
komunákační=sííě =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QT=

SKPKS= možadavkó= na= kaéacáíó= elekíronáckého= komunákačního= zařízení= veřejné=

komunákační=sííě==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QT=

SKPKT=mředéokládané=zahájení=vČsíavbó =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QT=

SKPKU=mředéokládaná=lhůía=vČsíavbó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QT=

TK Technácká zéráva KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4U 

TKN=moéás=síavbó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QU=

TKNKN=wdůvodnění=vČběru=síavebního=éozemku==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QU=

TKNKO=whodnocení=síavenášíě==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QU=

TKNKP=wásadó=urbanásíáckéhoI=archáíekíonáckého=a=vČívarného=řešení==KKKKKKKKKKKKK=QU=

TKNKQ=wásadó=íechnáckého=řešení==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QV=

TKNKR= wdůvodnění= navrženého= řešení= síavbó= z= hledáska= dodržení= éříslušnČch=
obecnČch=éožadavků=na=vČsíavbu=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QV=

TKNKS= wávěró= síavebně= íechnáckéhoI= síavebně= hásíoráckého= érůzkumu= a=
vČsledkó=síaíáckého=éosouzení=nosnČch=konsírukcí=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKO=píanovení=éodmínek=éro=éříéravu=vČsíavbó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKOKN=Údaje=o=érovedenČch=a=navrhovanČch=érůzkumechI=známé=geologácké=a=

hódrogeologácké=éodmínkó=síavebního=éozemku==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKOKO= Údaje= o= ochrannČch= éásmech= a= hranácích= chráněnČch= území= doíčenČch=
vČsíavbou==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKOKP=AsanaceI=bourací=éráce=a=kácení=éorosíů==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKOKQ= wáboró= zemědělského= éůdního= fondu= a= éozemků= určenČch= k= élnění=
funkce=lesa==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RM=

TKOKR=pouvásející=síavbóI=bálance=zemních=éracíI=venkovní=a=sadové=úéravó=KKKK=RM=

TKP=wákladní=údaje=o=érovozuI=éoéříéadě=vČrobním=érogramu=a=íechnologáá==KKKKKKKKKKKKK=RN=



TKPKN=moéás=navrhovaného=érovozuI=éoéříéadě=vČrobního=érogramu==KKKKKKKKKKKKKK=RN=

TKPKO=kávrh=řešení=doéravó=v=kládu==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RN=

TKPKP=ldhad=éoířebó=maíeráálůI=surován==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO=

TKPKQ=Řešení=lákvádace=odéadůI= řešení=lákvádace=sélaškovČch=a=dešťovČch=vod=
=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO=

TKPKR=Řešení=ochranó=ovzduší==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO=

TKPKS=Řešení=ochranó=éroíá=hluku==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKPKT=Řešení=ochranó=síavbó=éřed=vnáknuíím=neéovolanČch=osob=KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKQ=wásadó=zajášíění=éožární=ochranó=síavbó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKQKN= Řešení= odsíuéovČch= vzdálenosíí= a= vómezení= éožárně= nebezéečného=
érosíoru==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKQKO=Řešení=éřísíuéovČch=komunákací=a=násíuéních=éloch=éro=éožární=íechnáku
=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKQKP=wabezéečení=síavbó=čá=území=síavbou=éožární=ochranó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RP=

TKR=wajášíění=bezéečnosíá=érovozu=síavbó=éřá=jejím=užívání==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQ=

TKS= kávrh= řešení= éro= užívání= síavbó= osobamá= s=omezenou= schoénosíí= éohóbu= a=
oráeníace=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQ=

TKT=moéás=vlávu=síavbó=na=žávoíní=érosíředí=a=ochranu=zvlášíních=zájmů==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKTKN=Řešení=vlávu=síavbóI=érovozu=nebo=vČrobó=na=zdraví=osob=nebo=na=žávoíní=

érosíředíI=éoéříéadě=érovedení=oéaíření=k=odsíranění=nebo=mánámalázacá=

negaíávních=účánků==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKTKO= Řešení= ochranó= éřírodó= a= krajánó= nebo= vodních= zdrojů= a= léčebnČch=
éramenů==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKTKP= kávrh= ochrannČch= a= bezéečnosíních= éásem= vóélČvajících= z= charakíeru=
realázované=síavbó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKU=kávrh=řešení=ochranó=síavbó=éřed=negaíávnímá=účánkó=vnějšího=érosíředíKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKUKN=movodně==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKUKO=pesuvó=éůdó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKUKP=moddolování==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR=

TKUKQ=peázmácáía==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS=

TKUKR=oadon==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS=



TKUKS=eluk=v=chráněném=venkovním=érosíoru=a=chráněném=venkovním=érosíoru=
síavbó==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS=

TKV=`ávální=ochrana==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS=

TKNM=lbjekíová=skladba==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS=

UK mroéočeí nákladů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RT 

VK wávěr KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV 

NMK peznam ánformačních zdrojů KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM 

NNK peznam íabulek KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SN 

NOK peznam obrázků KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO 

NPK peznam éříloh KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SP 

N4K peznam výkresovÝ čásíá KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S4 

=

=

=

=

 



=

NQ=
=

NK Úsla 

 

NKN Cíl dáélomovÝ érácÉ 

 
elavním= cílem= dáélomové= éráce= je= návrh= zásíavbó= víceúčelovou= séoríovní= halouI= kíerá= se=

bude= nacházeí= v=cenírální= čásíá= obce= kávsíI= na= éarcele= čK= VPLNRK= qéma= éro= zéracování=

dáélomové=éráce =bólo =zadáno=obecním=úřadem=kávsíK =Územní =élán =éočííá =v =íéío =lokaláíě= se =

síavbamá=občanského=vóbavení=v=členění=na=íělovČchovná=a=séoríovní=zařízeníI=v=rámcá=éloch=

přesíavbó=a=dosíavbóI=éroío=je=síavba=v=souladu=s=územním=élánem=obce=kávsíK==

=

homélexní= zasíavovací= síudáe= území= bude= zéracován= ve= dvou= varáaníáchK= kásledně=

bude= vóbrána= jedna= varáanía= a= ía= bude= zéracována= v=rozsahu= objemové= síudáe= s=řešením=

navazující= doéravní= a= íechnácké= ánfrasírukíuróK= poučásíí= éráce= je= íaké= éroéočeí= nákladů=

vóbrané=varáaníó=a=návrh=možného=řešení=ekonomácké=návraínosíáK=

=

aáélomová= éráce= vóužívá= urbanásíácké= a= územně= íechnácké= éodmínkó= území= a=

v=neéoslední= řadě= zohledňuje= okolní= zásíavbuK= síceúčelová= séoríovní= hala= bude= sélňovaí=

éodmínkó=bezbaráérového=užívání=síavebK=aáélomová=éráce=je=ívořena=íexíovou=a=vČkresovou=

čásííK= slasíní= íexíová= čásí= je= ívořena= íeoreíáckou= čásííI= návrhem= možnČch= varáaní= vóužáííI=

vČběrem= jedné= z=nách=éro= deíaální=zéracování=a= souhrnnou= íechnáckou= zérávou= v=členění= na=

érůvodní= a= íechnáckou= zérávu= v=úrovná= návrhu= na= územní= rozhodnuííK= Čásí= vČkresová= je=

složena=z=jednoílávČch=vČkresůI=kíeré=jsou=blíže=rozdělenó=v=seznamu=vČkresové=čásíáK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

NR=
=

OK obhAmfTriACb TblobTfChÝCe sÝCelafpbh 

OKN  ArcháíÉkíura 

=

Archáíekíuru=jde=v=zásadě=cháéaí=jako=síaváíelsívíK=wabČvá=se=jak=celkovČm=urbanásmemI=kíerČ=

vójadřuje=síaváíelsíví= budovI= íak= řešením=jednoílávČch=deíaálůI= naéřK= u=zahradní=archáíekíuróK=

ge=sónonómem=éro=kulíurní=a=éoláíáckČ=sómbol=dobó=a=měla=bó=éroéojovaí=funkcá=esíeíáckou=s=

užáínou=a=íechnáckou=s=ekonomáckouI=je=jedním=z=uměleckČch=oborůK=xNMz=

=

s=érůběhu= vČvoje=séolečnosíá=se= formovaló=různé= názoróI= jakČ=bó=měl=bČí= hlavní=cíl=

archáíekíuróI=nakonec=bóló=defánovánó=ířá=éálířeI=na=kíeré=ból=brán=zřeíel=bez=ohledu=na=dobu=

vznáku=síavbóK=mrvním=z=nách=je=síaíáka=a=síabáláía= síavbóI=kíerá=bóla= lámáíována=íechnáckČmá=

znalosímá=dané=dobóK=aruhČm=z=bodů= je= funkce=užáínáI= vójadřující=různé=éoířebó=člověka= v=

odlášnČch= dobáchK= qřeíím= éálířem= je= esíeíáckČ= cílI= jehož= vČsledkem= je= oéodsíaíněnosí= a=

vhodnosí=síavbó=v=dané=doběI=celková=vóváženosíI=soulad=éroéorcí=síavbó=a=její=včlenění=do=

okolního=rázu=krajánóK=xNMz=

OKO  ÚzÉmní élánování 

=
lbecně=cháéanČm=cílem=územního=élánování=je=oéíámální=vóužáíí=území=éodle=ekologáckČchI=

síavebně= íechnáckČchI= kulíurních= a= ekonomáckČch= kráíéráíK= honkréíním= cílem= je= zleéšení=

funkce= území= a= jeho= složení= éro= danČ= účel= záměru= v= souladu= se= zajášíěním= éřírodních= a=

cáválázačních=hodnoíK=w=hledáska=íeoráe=a=éraxe=éoužívá=územní=élánování=meíodó=urbanásmu=a=

dalších=vědních=oborůK=

péecáfáckČmá=znakó=územního=élánování=jsouW=

J dlouhodobosíI=

J řídí=se=élaínČmá=zákonóI==

J velkČ=rozsah=území=s=určáíČm=éočíem=obóvaíelI=

J íČká=se=mnoha=zájmovČch=skuéánI=jejáchž=zájmó=má=koordánovaíK=xOz=



=

NS=
=

OKP rrbanásmus 

=

rrbanásmus= je= íechnáckČmI= vědeckČm= a= vČívarnČm= oboremI= jehož= cílem= je= ívorba=

harmonáckého= žávoíního= érosíředí= základních= funkčních= složek= osídleníK= Řeší= vzíahó= mezá=

funkčnímI= érosíorovČm= a= séolečenskoJsocáálním= uséořádánímK= lbor= urbanásmu= vóchází= a=

úzce=séoluéracuje=s=celou=řadou=vědeckČch=a=íechnáckČch=dáscáélínK=wákladním=složkou=oboru=

urbanásmu= je= archáíekíuraI= éroío= je= důležáíá= znalosí= éředmětů= íechnáckČchI= íóéologáckČch= á=

vČívarnČchK= poučásíí= urbanásmu= je= íaké= hásíoráe= sídelI= a= znalosí= vzájemnČch= vČvojovČch=

souváslosíí= osídlení= a= souborů= hásíoráckČchK= A= íaké= se= oéírá= o= vědeckČ= éodložené= íeoráe=

urbanásmuI= naéříklad= sírukíur= sídelních= sousíavI= rekonsírukce= a= rozvoj= našách= sídelI= íeoráe=

vČsíavbó= a= rekonsírukce= jejách= čásííI= jako= jsou= cenírální= zónóI= zónó= obóínéI= územní= zónó=

občanského=vóbaveníI=vČrobní=a=zónó=rekreačníK=xNz=

OK4  syužáíí funkčních éloch 

=
cunkční= vóužáíí= je= územní= členění= řešeného= území= na= jednoílávé= élochó= odlášné= svČm=

séecáfáckČm= určenímI= naéřK= élochó= obóínéI= séoríu= a= rekreaceI= vČrobní= EérůmóslovéI=

zemědělskéI=skladóFI=veřejného=vóbaveníI=veřejné=zeleněI=doéravníI=vodníI=aídK=xOz=

OKR  lbčanská vybavÉnosí 

=

gedná= se= o= nejvíce= různorodou= ze= všech= urbanásíáckČch= funkčních= složekI= je= éředsíavována=

velmá= rozsáhlČm= souborem= vČrobních= á= nevČrobních= zařízeníI= sahajících= od= sérávó= a=

admánásíraíávó= až= éo= vČchovu= a= školsívíK= `ílem= rozvánuíí= íéío= obslužné= funkce= je= zvČšení=

kvaláíó= a=éohoíovosíá=všech= služebI= kíeré=občanské= vóbavení=nabízí= jak=obóvaíelům=daného=

sídlaI=íak=á=íěmI=kíeří=za=službamá=cesíujíK=xQz=

=

elavní=z=fakíorůI=kíeré=mají=rozhodující=vláv=na=rozvoj=zařízení=občanského=vóbaveníI=

vócházejí= ze= socáální= a= ekonomácké= skladbó= obóvaíelI= nacházejících= se= v= érosíředí=sídlaI= íjK=

dománující=funkceI=geografácké=éolohó=a=íaké=z=doéravních=možnosíí=územíK=sČznamné=jsou=

rovněž=vzájemné=vazbó=jednoílávČch=druhů=občanského=vóbaveníK=xQz=



=

NT=
=

wařízení= občanského= vóbavení= jsou= dle= íóéů= a= éředéokládané= frekvence= vóužívání=

obóvaíelsívem=sáíuovánó=do=obóínČchI=cenírálních=a=dalších=čásíí=sídelních=úívarů=a=ovlávňují=

jejách= charakíer= a= érosíorovou= skladbuK= hvaláíaI= cáílávosí= rozmísíění= síaveb= občanského=

vóbavení=a= jejách=návaznosí=na=další=éoířebó=jsou=zásadnímá=fakíoró=ovlávňujícímá=udržáíelnČ=

rozvoj=územíI=jelákož=zásadně=ovlávňují=okolní=žávoíní=érosíředí=sídelI=socáální=a=ekonomáckou=

sírukíuru=obóvaíelK=xQz=

=

modle=druhů čánnosíí=jsou=občanská=zařízení=členěna=na=oboró=zařízeníW=

J školsíví=a=vČchovóI=

J kulíuróI=

J tělovČchovóI=séoríu=a=rekreaceI=

J zdravoínácívíI=

J socáální=ééčeI=

J maloobchoduI=

J ubóíováníI=

J síravováníI=

J nevČrobních=služebI=

J vČrobních=a=oéravárenskČch=služebI=

J sérávó=a=admánásíraíávóI=

J církvíI=

J vědó=a=vČzkumuI=

J séecáfácká=xQz=

OKS  ZařízÉní íělovČchovy a séoríu 

=

wařízení= íělovČchovó= a= séoríu= lze= rozděláí= na= zařízení= éro= rekreační= íělovČchovu= EíjK=

neorganázovanouI=kíerá=se=vóznačuje=volnČm=vsíuéemFI=éro=organázovanou=íělovČchovu=a=éro=

školní=íělesnou=vČchovuK=

J oekreační= íělovČchovu= umožňují= jednoduchá= hřášíě= éro= menší= děíáI= mládež= a= doséělé= a=

běžecké=lóžařské=okruhóK=



=

NU=
=

J lrganázovanou=íělovČchovou=se=rozumí=éříéadně=á=éořádání=séoríovních=uíkáníK=h=íěmío=

záměrům= slouží= velkoélošná= hřášíěI= golfová= hřášíěI= séoríovní= síadáonóI= séoríovní= halóI=

élavecké= bazénó= oíevřené= a= króíéI= zámní= síadáonó= oíevřené= a= króíéI= cóklokrosové= a=

moíokrosové=íraíěI=séoríovní=leíášíěI=zařízení=éro=jezdeckČ=séoríI=sáňkářské=dráhóI=bobové=

dráhó=a=jánéK=

J mro= školní= íělesnou= vČchovu= jsou= určenó= hřášíě= základních= a= síředních= škol= a= íaké=

tělocváčnóK=xSz=

OKT  mříslušÉnsíví séoríovášť 

 
OKTKN=Šaíny=

Šaínó=séoríovášť=musí=bČí=navrhovánó=v=dosíaíečném=éočíuI=avšak=se=zřeíelem=na=komélexní=

ekonomáá=souvásející=s=vóužáíím=séoríovních=élochK=gsou=navrhovánó=buď= jako=samosíaíné=Eu=

oíevřenČch= séoríovášťFI= nebo= jako= součásí= jánČch= síaveb= séoríovního= areáluK= ge= zaéoířebí=

veláce= dobře= zvážáí= veškeré= okolnosíáI= kíeré= mohou= ovlávnáí= oéíámální= velákosí= šaínového=

zařízeníK= s=mísínosíá= šaínó= musí= bČí= laváceI= jejíž= délka= je= odvozena= z= éožadavku= MIQ= m= na=

jednoho= séoríovceK= modlahová= élocha= šaínó= je= MIT= mO= éro= jednoho= séoríovceK= gedná= se= o=

mánámální=rozměróI=kíeré=musí=bČí=dodrženóK=xPz==

 

OKTKO=rmývárny=

rmČvárnó= éro= séoríovce= musí= bČí= éřímo= séojenó= se= šaínamáK= mro= každou= šaínovou= buňku=

může=bČí= samosíaíná=umČvárna= nebo= éro=dvě= buňkó=může=bČí= jedna= séolečnáK=mro= školní=a=

masovou= íělovČchovu= se= éožaduje= na= NM= mísí= v= šaíně= nejméně= N= sérchová= růžáceK= mro=

séoríovce=je=íenío=éožadavek=zéřísněn=a=íoI=že=éro=R=osob=je=N=sérchová=růžáceK=xPz=

=

OKTKP=kářaďovny=

kářaďovnó= jsou= érosíoróI= kíeré= bezéodmínečně= souvásejí= a= jsou= éroéojenó= s= érosíoró=

tělocváčen=séoríovních=halK=pkladuje=se=v=nách=mobální=zařízeníI=kíeré=se=éřechodně=umásťuje=v=

jejách= érosíoráchK= selákosí= nářaďoven= se= udává= éřáblážně= deseíá= až= éaínácíá= éroceníó=

éodlahové=élochó=íělocváčnó=nebo=halóI=éro=níž=jsou=navrženóK=xPz=

=

=



=

NV=
=

OKTK4=jísínosí=éro=érvní=éomoc=

se= séoríovních= objekíech= mají= bČí= sáíuovánó= mísínosíá= érvní= éomocá= EošeířovnóFK= jísínosí=

má=bČí=vóbavena=leháíkemI=skříňkou=a=nejdůležáíějšímá=éoířebamá=érvní=éomocáI=umČvadlem=

a=nosííkóK=xPz=

=

OKTKR=jísínosí=éro=masáže=

BČvají=zřázovánó=éouze=u=velkČch=zařízeníK=jísínosíá=éro= masáže= jsou=vóbavenó=masážnímá=

síoló=a=na=jeden=masážní=síůl=se=éočííá=élocha=mánámálně=T=mOK=xPz=

=

OKTKS=Admánásíraíávně=sérávní=zařízení=

haždé= séoríovní= zařízení= vóžaduje= určáíČ= éočeí= kanceláříI= éoéřK= kluboven= s= éříslušensívímK=

gejách=éředeésanČ=éočeí=nelze=určáí=jánakI=než=skuíečnou=éoířebou=ándáváduálního=objekíuK=xPz=

=

OKTKT=Zařízení=éro=dáváky=

srcholovČ=séorí=s=sebou=éřánáší=éožadavek=na=umísíění=a=érovoz=dávákůK=wařízení=éro=dávákó=

jsou=v=éodsíaíě=íaíoW=

J hledášíěI=

J hógáenácká=zařízeníI=

J komunákační=érosíoróI=

J občersíveníK=

=

eledášíě= síadáonu= určeného= érámárně= éro= koéanou= érávě= a= hledášíě= u= síadáonu= éro=

séoríó=s=menší=séoríovní=élochou=á=hledášíě=séoríovních=hal=musí=sélňovaí=základní=éožadavek=

dobré=vádáíelnosíáK=močeí=dáváků=není=určenI=ale= je=omezen=určáíČmá=údajáI= jejáchž=éřekročení=

má=za=důsledek=zíráíu=sledování=dění=na=éloše=hřášíěK==

=

eledášíě= síadáónů= a= séoríovních= hal= jsou= éředevším= navržena= éro= mísía= k= sezeníK=

károkó=na=élochu=éro=mísía=k=sezení=jsou=O=až=OIR=dáváků=na=N=mOK=

=

Křávka=vádáíelnosíá=se=řeší=íakI=abó=éřevČšení=dáváka=v=následující=řadě=bólo=NO=až=NR=

cmI=éřičemž=vČška=očí=sedícího=dáváka=se=udává=ukazaíelem=NOR=cmI=šířka=sedadel=je=RM=cmI=

šířka= síuéňů= se= sedadló= TR= až= VM= cmK= gednoílávé= řadó=mohou= bČí= éříméI= nebo= segmeníovéK=

aávácá=mohou=bČí=v=hledášíá=buď=érosířídánáI=nebo=mohou=seděí=éřímo=za=sebouK=xPz=



=

OM=
=

OKU  BÉzbaráÝrovÝ užívání 

=
movrch= schodášťI= šákmČch= raméI= chodníků= a= éodlah= vnáířních= komunákací= musí= bČí= éevnČI=

rovnČ=a=uéravenČ=éroíá=skluzuK=homunákace=éro=éěší=musí=bČí=řešenó=íakI=abó=bóla=důsledně=

dodržena= vodící= lánáe= éro= zrakově= éosíážené= osobóK= mřekážkó= na= komunákacích= éro= éěšíI=

zejména=síožáró=veřejného= osvěíleníI=doéravní=značkóI= síromóI= íelefonní=auíomaíó=musí= bČí=

osazenó=íakI=abó=ból=zachován=érůchozí=érofál=o=šířce=nejméně=NRMM=mmK=xNSz=

=

homunákace= éro= chodce= se= rozumí= chodníkóI= síezkóI= érahó= a= éásó= éro= chodceK=

homunákace= musí= míí= celkovou= šířku= nejméně= NRMM= mmI= včeíně= bezéečnosíních= odsíuéůK=

sČškové=rozdíló=nesmí=bČí=vóšší=než=OM=mmK=ka=rozhraní=mezá=éásem=éro=chodce=a=éásem=éro=

cóklásíó=nebo=ánJláne=brusle=s=vČškovČm=rozdílem=menším=než=UM=mm=musí=bČí=zřízen=hmaínČ=

éásI=kíerČ=je=součásíí=bezéečnosíního=odsíuéuK=xNSz=

=

Před= vsíuéem= do= objekíu= se= musí= nacházeí= vodorovná= élocha= nejméně= NRMM= mm= x=

NRMM= mmK=ssíué=do=objekíu= musí=míí= šířku= nejméně=NORM= mmK=elavní=křídlo= dvoukřídlČch=

dveří=musí=míí= šířku= nejméně= VMM=mmK=lívíravá=dveřní=křídla=musí=bČí= ve=vČšá=UMM=až=VMM=

mm=oéaířena= vodorovnČmá=madló=éřes=celou= jejách= šířkuI=umísíěnČmá=na= síraně=oéačné= než=

jsou=závěsóK=xNSz=

=

kásíuéášíě= auíobusů= a= írolejbusů= musí= míí= vČšku= OMM= mmK= aoéoručuje= se= éoužáíí=

bezbaráérového=obrubníku=určeného=éro=zasíávkóK=xNSz=

=

sóhrazené= mísío= éro= vozík= v= hledášíá= musí= míí= šířku= nejméně= NMMM= mm= a= hloubku=

nejméně=NOMM=mm=éřá=čelním=nájezduK=qoío=mísío=musí=bČí=na=rovné=éodlaze=s=vČhledem=na=

vzíažnČ=bod=jevášíěI=éromííacího=éláína=a=obdobnČch=érosíorK=qaío=éodmínka=vádáíelnosíá=musí=

bČí=íaké=sélněna=v=hledášíá=s=éředéokladem=síání=osíaíních=dávákůI=jakČm=je=naéříklad=hledášíě=

séoríovních=síavebK=xNSz=

=

aveře= musí= míí= svěílou= šířku= nejméně= UMM= mmK= pvěílá= šířka= dveří= ve= séoríovních=

síavbách= musí= odéovídaí= rozměrovČm= éarameírům= séoríovních= vozíkůK= aveře= smí= bČí=

zasklenó=od=vČškó=QMM=mm=nebo=musí=bČí=chráněnó=éroíá=mechanáckému=éoškození=vozíkemK=

mrosklené=síěnó=nebo=dveřeI=jejáchž=zasklení=je=umísíěno=níže=než=UMM=mm=nad=éodlahouI=musí=



=

ON=
=

bČí= ve= vČšce= UMM= až= NMMM= mm= a= zároveň= ve= vČšce= NQMM= až= NSMM= mm=konírasíně= označenó=

éásem=oéroíá=éozadíK=xNSz=

=

= = s= každé= obóíné= nebo= éobóíové= mísínosíá= musí= míí= nejméně= jedno= okno= éákové=

ovládání=nejvČše=NNMM=mm=nad=éodlahouK=xNSz=

=

píěnó= hógáenáckČch= zařízení= a= šaíen= musí= éo= konsírukční= síránce= umožnáí= koívení=

oéěrnČch= madelK= mo= osazení= všech= zařázovacích= éředmětů= musí= bČí= zachován= volnČ=

manáéulační=érosíor=o=érůměru=nejméně=NRMM=mmK=xNSz=

=

pérchové=kouíó=a=boxó=musí=sélňovaí=nejmenší=éůdorósné=rozměró=VMM=mm=x=VMM=mm=

a=musí=bČí= vóbavenó=skloénČm=sedáíkem=o=rozměrech=nejméně=QRM=mm=x=QRM=mm=ve=vČšá=

QSM=mm=nad=éodlahouK=ka=síěně=kolmé=k=sedáíku=a=v=dlaňové=vzdálenosíá=maxámálně=TRM=mm=

od=rohu=sérchového=kouíu=musí=bČí=umísíěna=ruční=sércha=s=éákovČm=ovládánímK=xNSz=

=

se= t`= kabáně= musí= bČí= záchodová= mísaI= umóvadloI= háček= na= oděvó= a= érosíor= éro=

odéadkovČ= košK= Šířka= vsíuéu= musí= bČí= nejméně= UMM= mmI= u= bóíů= a= obóínČch= čásíí= síaveb=

nejméně= VMM=mmK= aveře= se=musí=oíevíraí= směrem=ven=a=musí=bČí= oéaířenó=z=vnáířní= síranó=

vodorovnČm=madlem=ve=vČšce=UMM=až=VMM=mmK=eorní=hrana=sedáíka=záchodové=mísó=musí=bČí=

ve=vČšá=QSM=mm=nad=éodlahouK=lvládání=sélachovacího=zařízení=se=umísíí=na=síraněI=ze=kíeré=

je= volnČ= éřísíué= k= záchodové= míseI= nejvČše= NOMM= mm= nad= éodlahouK= mo= obou= síranách=

záchodové=mísó=se=musí=nacházeí=madla=ve=vzájemné=vzdálenosíá=SMM=mm=a=ve=vČšá=UMM=mm=

nad=éodlahouK=sedle=umóvadla=musí=bČí=aleséoň=jedno=sváslé=madlo=délkó=nejméně=RMM=mmK=

xNSz=

OKV  oÉkrÉacÉ a séorí 

=
oekreace= je= jednou= ze= základních= urbanásíáckČch= funkcíI= je= zasíouéena= ve= všech= měsískČch=

čásíech= buď= jako= formó= různČch= rekreačních= zařízení= jako= jsou= kouéalášíěI= séoríovní= haló=

aéodKI=nebo=rozšářující=se=élochó=zeleněK=oekreace= je=defánována= jako=druh=odéočánkuI= nebo=

akíáváíóI=kíerou=děláme=ve=svém=volném=čase=za=účelem=rozvoje=a=obnovó=fózácké=a=ésóchácké=



=

OO=
=

energáe=člověkaK=gedná=se=vlasíně=o=jakČsá=úíěk=z=monoíónnosíá=všedního=dne=a=odreagování=se=

od=éovánnosíí=a=éráceI=éřáséívá=k=éocáíu=celkové=éohodó=člověkaK=xSz=

=

elavní= vČznam= je= ve= zdravoíně= éreveníávních= funkcích= rekreaceI= snaží= se=

koméenzovaí= negaíávní= jevó= dnešní= éřeíechnázované= séolečnosíáK= s= současné= době= se=

érojevuje= síále= věíší= éoířeba= zajásíáí= všem= věkovČm= kaíegoráím= odéovídající= érosíředí= éro=

jejách= éasávní= á= akíávní= odéočánek= a= íaké= seberealázacáK= pocáologácké= érůzkumó= uvádějíI= že=

člověk= íráví= až= TMB= svého= volného= času= v= bóíě= nebo= jeho= bezérosíředním= okolíI= z=íoho=

vóélČváI=že=každodenní=éobóí=v=zelená=je=mnohem=důležáíější=než=jednorázová=rekreaceK=xQz=

=

OKVKN=haždodenní=rekreace=

haždodenní=rekreace=je=součásíí=sírukíuró=éracovního=dne=a=slouží=ke=kráíkodobému=zoíavení=

éo= ukončení= školní= vČukó= a= zaměsínáníK= ge= neéochóbná= její= úzká= séojáíosí= s= bódlením= a=

zákonáíosímá=socáálního=érosíředíI=kíeré=úzce=séjaío=s=urbanásmemK=xNMz=

=

OKVKO=hráíkodobá=rekreace=

hráíkodobá= rekreace= éředsíavuje= formu= kráíkodobého= zoíaveníI= kíeré= je= součásíí= režámu=

éracovního=íČdne=a=dnů=éracovního=kládu=s=maxK=rozéěíím=Q=dnů=souváslého=volnaK=w=věíšího=

objemu= volného= času= logáckó= élónou= věíší= nárokó= na= rekreacáI= a= ío= jak= na= éoířebu= změnó=

érosíředíI=íak=á=na=éesířejší=obsah=rekreaceK=xNMz=

=

OKVKP=alouhodobáI=ízvK=éobyíová=rekreace=

gedná=se=o=zéůsob=dlouhodobého=zoíavení=s=více=než=Q=dnó=souváslého=volnaI=kíeré=je=součásíí=

náélně= dovolené= obóvaíel= a= školních= érázdnán= děíí= a= mládežeK= s= našách= klámaíáckČch=

éodmínkách= se= érojevuje= hlavně= věíším= náéorem= v=době= sezónních= érázdnán= EléíoI= zámaF= a=

éožadavkó=na=kvaláíu=éřírodního=érosíředíK=xNMz=

OKNM  rdržáíÉlnČ rozvoj úzÉmí 

=
s=současnosíá= je=éojem=udržáíelnČ=rozvoj=území=defánován= jako= rozvoj=uséokojující=éoířebó=

současné= generaceI= anáž= bó= ohrožoval= éodmínkó= žávoía= budoucích= generacíK= pkládá= se= z=



=

OP=
=

vóváženého= vzíahu= éodmínek= éro= hoséodářskČ= rozvojI= éříznávé= éřírodní= érosíředí= a= éro=

soudržnosí=séolečensíví=obóvaíel=územíK=xNPz=

=

elavním= fakíorem=éro= řešení= íéío= éroblemaíákó= bólo= zjášíěníI= že= éřírodní= zdroje= aná=

schoénosí= ekosósíému= vsířebávaí= důsledkó= ládské= čánnosíá= nejsou= neomezenéK= wákladním=

íémaíem= je= vzíah= érosíředí= a= éřírodóI= reséekíáve= ládskČch= sídel= a= krajánóK= fméulsem= éro=

dáskuzá=o=íomío=íémaíu=bóla=svěíová=energeíácká=kráze=na=éočáíku=TMK=leí=mánulého=síoleííK=xSz=

=

rdržáíelnČ= rozvoj= se= dělí= na= číóřá= skuéánó= udržáíelnosíáI= a= ío= ekologáckČI= socáálníI=

enváronmeníální=a=ekonomáckČK=s=enváronmeníálním=smóslu=je=vóužívání=území=cháéáno=jako=

séoířebovávání=jeho=éřírodních=zdrojůI=érodukce=odéadů=a=jeho=éřeívářeníK=w=ekonomáckého=

hledáska= je= ío= území=érodukceI= dásírábuceI= séoířeba=a= ánovaceK=A=v=socáálním=érosíředí= je= ío=

území=mezáládskČch=vzíahů=a=souéeření=o=éřísíué=ke=zdrojům=a=ánfrasírukíurámK=xSz=

OKNN  fnfrasírukíura 

=
fnfrasírukíura= je= odvěíví= ekonomákóI= kíeré= usnadňuje= éohób= síaíků= a= služeb= mezá= vČrobcá=a=

séoířebáíeláI= naéřK=doéravní=ánfrasírukíuraI= energeíácké=a=vodní=zdrojeI=občanská=vóbavenosíK=

fnfrasírukíura=se=dále=dělí=na=íechnáckouI=socáální=a=ekonomáckouK=xOz=

=

qechnácká=ánfrasírukíura=je=soubor=élochI=nadzemních=a=éodzemních==síaveb=a=zařízení=

převážně= nevČrobního= charakíeruK= aefánáce= íechnácké= ánfrasírukíuró= rozdělenímW= vodovodóI=

kanalázaceI= zásobování= íeélemI= elekíráckou=energáíI= élónemI= ánformační= a= osíaíní= éroéojeníK=

xOz=

OKNO markovací a odsíavnÝ élochy 

=
ldsíavné=a=éarkovací=élochó=J=élochóI=sloužící=k=odsíavování=a=éarkování=vozádelK=markování=

je=umísíění=vozádla=mámo= jízdní=éruhó=komunákaceK=markování=se=éodle=časového=vómezení=

délkó= síání= dělí= na= kráíkodobé= Edo= O= hodán= írváníF= a= dlouhodobé= Enad= O= hodánó= írváníFK=

ldsíavování= je= umísíění= vozádla= mámo= jízdní= éruhó= komunákací= éo= dobuI= kdó= se= vozádlo=



=

OQ=
=

neéoužíváK=píání= je=élocha= sloužící=k=éarkování= Eéarkovací= síáníFI= nebo= odsíavení= Eodsíavné=

síáníF=vozádlaK=

=

modle=druhů=a=éříéusínosíá=éarkování=dělíme=vozádla=do=skuéánW=

aF vozádla= skuéánó= NW= osobní= auíomobálóI= moíocóklóI= moéedó= a= jejách= éříéojná=

vozádlaI=

bF vozádla=skuéánó=OW=nákladní=auíomobálóI=auíobusóI=séecáální=auíomobálóI=

cF vozádla= skuéánó= PW= íahačeI= jízdní= souéravóI= éříéojná= vozádlaI= írakíoróI= kloubové=

auíobusó=a=samojízdné=éracovní=sírojeK=

=

Přá= návrhu= a= umásťování= éarkovacích= a= odsíavnČch= síání= se= musí= dbáí= základních=

hógáenáckČch=éožadavků=na=ochranu=žávoíního=érosíředíK=oeséekíovaí=se=musí=hlavně=ochrana=

před=chvěním=a=vČfukovČmá=élónóI= hlukem=a=ochrana=éovrchovČch=a=éodzemních=vod=éřed=

znečášíěnímK=

=

selákosí= síání= se= síanoví= z= éůdorósnČch= rozměrů= vozádla= zvěíšenČch= o= nejmenší=

dovolené=vzdálenosíá=vozádla=od=hranáce=élochóK=selákosí=síání=éro= jednoílávé=druhó=vozádel=

éodle=jejách=rozměrů=jsou=síanovenó=íabulkouK=

=

ldsíavná=a=éarkovací= síání=éro= osobní=auíomobáló=se=zřázují= jako= samosíaíné=élochó=

mámo=érosíor=komunákaceI=v=samosíaínČch=síavbách=éodzemních=á=nadzemníchI= jako=součásí=

síaveb= nebóíového= á= bóíového= = charakíeru= a= íaké= jako= éarkovací= éásóI= éruhó= a= zálávó= v=

hlavním=doéravním=érosíoru=na=komunákacích=funkčních=skuéán=B=a=`K=markovací=a=odsíavná=

síání=éro= osobní=auíomobáló=se=zřázují=u=všech=éředéokládanČch=zdrojů= a=cílů=doéravóI= íjK=u=

vČrobních= a= admánásíraíávních= zařízeníI= bóíovČch= síavebI= škol= a= zařízení= občanské=

vóbavenosíáK=

=

modél= komunákací= se= síání= řadí= šákmoI= kolmoI= nebo= éodélněK= modél= vnáířních=

komunákací= na=éarkovacích=nebo= odsíavnČch=élochách= se= zéravádla= řadí=kolmo= nebo= šákmo=

v=jednéI=nebo=ve=více=řadáchK=

=



=

OR=
=

`elkovČ= éoířebnČ= éočeí= síání= u= síaveb= nebóíového= charakíeru= se= určí= sumou=

éarkovacích= a= odsíavnČch= síáníI= odéovídajících= jednoílávČm= funkcím= síavbóK= mro= každou=

funkcá=je=celkovČ=éoířebnČ=éočeí=síání=určen=součíem=dílčích=hodnoíI=vóéočíenČch==na=základě=

všech=jednoíek=ukazaíelůI=uvedenČch=éro=danou=funkcá=síavbóK=xNQz=

=

ka= všech= vóznačenČch= vnáířních= á= vnějších= odsíavnČch= a= éarkovacích= élochách= a= v=

hromadnČch= garážích= éro= osobní= moíorová= vozádla= se= musí= nacházeí= vóhrazená= síání= éro=

vozádla=éřeéravující=osobó=zdravoíně= íělesně=éosíážené= a= ío= mánámálně=v=následujícím=éočíu=

vócházejícím=z=celkového=éočíu=síáníW=

J O=až=OM=síání=N=vóhrazené=síáníI=

J ON=až=QM=síání=O=vóhrazená=síáníI=

J QN=až=SM=síání=P=vóhrazená=síáníI=

J SN=až=UM=síání=Q=vóhrazená=síáníI=

J UN=až=NMM=síání=R=vóhrazenČch=síáníI=

J NMN=až=NRM=síání=S=vóhrazenČch=síáníI=

J NRN=až=OMM=síání=T=vóhrazenČch=síáníI=

J OMN=až=PMM=síání=U=vóhrazenČch=síáníI=

J PMN=až=QMM=síání=V=vóhrazenČch=síáníI=

J QMN=až=RMM=síání=NM=vóhrazenČch=síáníI=

J RMN=a=více=síání=OB=vóhrazenČch=síání=

=

sóhrazená= síání= éro= vozádla= éřeéravující= osobó= zdravoíně= íělesně= éosíážené= a=

vóhrazená= síání=éro= osobó=doérovázející=dííě= v=kočárku= musí= míí= šířku= nejméně= PRMM= mmI=

kíerá= zahrnuje= manáéulační= érosíor= šířkó= nejméně= NOMM= mmK= avě= sousedící= síání= mohou=

vóužívaí=jednu=manáéulační=élochuK=sóhrazené=síání=smí=míí=éodélnČ=sklon=nejvČše=v=éoměru=

NWRM=EOIM=BF=a=éříčnČ=sklon=nejvČše=v=éoměru=NWQM=EOIR=BFK=xNSz=

=

=

=

=

=

=



=

OS=
=

PK obhAmfTriACb mlZkAThŮ l svjbZbkÉj ÚZbjÍ 

 

PKN fnformacÉ o obcá a jÉjí hásíoráÉ 

 

 

lbrK=N:=Znak=obce=kávsíI=[Uz=

=

lbec= kávsí= má= okolo= P=TMM= síálČch= obóvaíelK= kachází= se= v=údolí= řekó= llšeI= mezá=

joravskoslezskČmá=a=plezskČmá=BeskódamáK=kejblážšímá=měsíó=jsou=gablunkovI=kíerČ=leží=O=

km=jážně=od=obce=a=severně=éak=qřánecI=ve=vzdálenosíá=cca=NM=kmK=

=

hrósíalázační= jádro= obce= kávsí= se= vóívořálo= kolem= ízvK= volensíví= Eneéoddanské=

zemědělské=usedlosíáF=založeného=éodle=éráválegáa=íěšínského=knížeíe=sáclava=z=PNK=érosánce=

NQPRK=modle=íéío=lásíánó=obdržel=mavel=pákora=EpČkoraF=za=věrnou=službu=od=knížeíe=jeden=a=éůl=

lánu=éolí=mezá=„druéu=a=Šalácu“=od=gablunkovaK=druní=ból=osvobozen=od=éoélaíků=a=pákora=se=

zavázal=élnáí=éovánnosíá=fojíaK=qoío=éráválegáum=éoívrdál=kníže=Adam=sáclav=fojíová=v=kávsí=u=

gablunkova=crádráchu=pákorová=v=roce=NSMPK=xUz=

=

iásíána= éro= mavla= pákoru= ješíě= neuváděla= jméno= obce= kávsíK= Aná= éráválegáum=

vóměřující=okruh=éovánného= odběru= íěšínského= éáva= EízvK= íěšínská= máleF= z= roku= NROP=kávsí=

nejmenuje= mezá= íam=uváděnČmá= obcemáK= ge= zde= však= uveden= píarČ=gablunkovI= kíerČ=mnozí=

hásíorákové=zíoíožňují= s=kávsímK= gako= samosíaíná=obec=éůsobálo= kávsí=až=v=druhé=éolováně=

NSK=síoleííK=pamoínČ=název=kávsí=se=objevuje=éoérvé=v=urbářá=íěšínské=komoró=z= roku=NRTTK=

kázev=obce=znamenáI=že=kávsí=éředsíavovalo=jablunkovskou=návesK=xUz=



=

OT=
=

=

s=druhé=éolováně=NVK=síK=bóla=zahájena=síavba=hošáckoJbohumínské=dráhóK=mrovoz=na=

íraíá=éo= jedné=kolejá=ból=zahájen=roku=NUTNK=s=roce=NUVV=ból=zahájen=dvoukolejnČ=érovoz=z=

Čadce= do= gablunkova= a= v= roce= NVNR= až= do= qřánceK= s= íomíéž= roce= bólo= éřá= síavbě= nádraží=

nalezeno= NN= kusů= aníáckČch= máncíK= aíkó= železnácá= se= síalo= kávsí= důležáíČm=komunákačním=

síředáskemK =s =blízkosíá =nádraží =se =ívořálo =nové =cenírum =obceK =lbnovu =kávsí =éo =válce =řídál =

národní= vČborK= lbec= se= vóvíjela= samosíaíně= až= do= roku= NVSMI= kdó= došlo= ke= sloučení= s=

gablunkovemI=s=nímž=sdílela=osud=až=do=roku=NVVQI=kdó=došlo=k=obnově=samosíaínosíáK=xUz=

=

PKO CharakíÉrásíáka řÉšÉnÝho úzÉmí 

 

Řešené=území=se=nachází=v=cenírální=čásíá=obce=v=kaíasírálním=území=kávsíK=gde=o=éozemek=s=

éarcelním=číslem=VPLNRI= ívar=éozemku=není=éravádelnČ=s=rozlohou=éřáblážně=VNPM=mO=a= je=ve=

vlasínácíví= obce= kávsíK= marcela= je= ohranáčena= sousednímá= éozemkó= a= ulácí= mod= sČíoénouK=

iokaláía= je= sáíuována=do= nízkoéodlažní= zásíavbó=okolních=objekíů= a= ze= záéadu= se=nacházejí=

íechnácké=objekíó=mísíního=dřevozéracovaíelského=éodnákuK=

=

TabK=N=-=sýéás=z=kaíasíru=nemováíosííI [Vz==

=

marcÉlní číslo: VPLNR 

sČměra=xmOzW= VNPM=

haíasírální=územíW= kávsí=SPSRQU=

Číslo=isW= PQMM=

qóé=éarcelóW= marcela=kaíasíru=nemováíosíí=

jaéovČ=lásíW= ahj=

rrčení=vČměróW= we=souřadnác=v=pJgqph=

aruh=éozemkuW= lsíaíní=élocha=

 

 

 



=

OU=
=

PKP Šárší vzíahy 

 
s=íěsné= blízkosíá= řešeného= éozemku= se= nachází= jak= auíobusové= síanovášíěI= íak= á= vlakové=

nádražíK=aosíuénosí= víceúčelové= séoríovní= haló= je= íak= možná= ířemá=druhó=doéravó= a= ío= jak=

auíobusovouI= vlakovou= á= osobní= auíomobálovou= doéravouK= péolečnosí= seoláa= qranséorí=

jorava= aKsK= zajášťuje= auíobusovou= doéravu= v=dané= lokaláíě= a= éroéojuje= jednoílává= mísíní=

obecní=uskuéeníK=s=rámcá=železnáční=síanáce=zasíavují=éouze=osobní=vlakóI=ale=á=ío=je=z=daného=

hledáska=dosíačujícíK=

=

jísíní=komunákace=mod=vČíoénou=vede=ke=křážovaíceI=kíerá=se=naéojuje= na=sálnácá= ffK=

třídó=čK=QTQK=homunákace=ffK=ířídó=čK=QTQ=navazuje=na=komunákacá=fK=ířídó=fLNNI=kíerá=směřuje=

dvěma= směróK= pměrem= na= sever= se= dosíaneme= do= měsía= qřánce= a= máme= možnosí= dále=

éokračovaí= éo= sálnácá= o= QU= až= do= crČdku= jísíkuI= nebo= směrem= na= jáh= na= plovenskoK= ao=

nejblážšího=měsíaI=gablunkovaI=bóchom=se=dosíalá=éo=jáž=zmíněné=sálnácá=ffK=ířídó=čK=QTQK=

=

=

lbrK=O=–=rmísíění=éarcely=ve=vzíahu=k=územnímu=élánu=obce=kávsíI [Uz 

=

=

=

=



=

OV=
=

PK4 lchranná éásma 

 

ka= éozemku= se= veřejné= sííě= íechnácké= ánfrasírukíuró=nenacházejíI= jsou= ale= sáíuovánó= v=jeho=

těsné=blízkosíá=a=jedná=se=o=nadzemní=elekírácké=vedení=kk=do=N=ks=s=ochrannČm=éásmem=NIM=

mI=veřejné=osvěílení=s=ochrannČm=éásmem=NIM=mI=vedení=élónovodního=éoírubí=s=ochrannČm=

éásmem= NIM= mI= dále= vedení= vodovodního= řádu= s=ochrannČm= éásmem= NIR= m= a= kanalázační=

éoírubíI= íakíéž= s=ochrannČm= éásmem= NIR= mK= s=řešeném= území= se= nachází= ochranné= éásmo=

komunákace=mod=vČíoénou=v=rozsahu=NR=mK=s=sálnáčním=ochranném=éásmu=éodléhá=síavebníI=

reklamní= á= éěsíební= čánnosí= éřísnějším= éodmínkámI= éříéadně= souhlasu= sálnáčního= sérávního=

úřaduK=slasínícá=éozemků=v=ochranném=éásmu=jsou=éovánná=síréěí=nezbóíné=čánnosíá=vlasíníka=

komunákaceK= aalším=z=ochrannČch=éásem= je= ochranné= éásmo= dráhó= v=rozsahu= SM= m=od= osó=

přáléhající=kolejeK=ge=éroío=nuíné=vóžádaí=souhlas=sérávců=doíčené=ánfrasírukíuróK=

=

jezá=lámáíó=území=éaíříW=

J ochranné=éásmo=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=

lchranná=éásmaW=

J dráha=J=SM=m=od=osó=éřálehající=koleje=

J komunákace=fffK=ířídó=J=NR=m=od=osó=éřálehlého=jízdního=éruhu=

J rozvod=vodovodního=éoírubí=¥=NIR=m=

J rozvod=kanalázačního=éoírubí=¥=NIR=m=

J rozvod=élónovodního=éoírubí=¥=NIM=m=

J rozvod=nadzemního=vedení=kk=¥=NIM=m=

J rozvod=veřejného=osvěílení=¥=NIM=m=

=

=

PKR poučasnČ síav úzÉmí 

 

s= územním= élánu= obce= kávsí= se= řešenČ= éozemek= nachází= v=zóně= určené= éro= síavbó=

občanského=vóbavení=v=členění=na=íělovČchovná=a=séoríovní=zařízeníI=v=rámcá=éloch=éřesíavbó=

a=dosíavbóK=poučásíí=élochó=určené=k=návrhu=víceúčelové=séoríovní=haló=je=keřovČ=éorosíI=dále=

éak=zanedbaná=skládka=neéoířebného=maíeráálu=a=síavební=suíáI=kíerá=bude=éřá=realázacá=záměru=

odsíraněnaK= ka= éozemku= se= nachází= íaké= nevóužívaná= kolejová= vlečkaI= s=jejíž= lákvádací= se=



=

PM=
=

rovněž= éočííáI= ale= za= éřáséění= séolečnosíá= České= dráhóK= qerén= je= rovánaíČI= jen= s= mírnČm=

sklonemK=

 

 

lbrK=P=-=coíografáe=síávajícího=síavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=

PN=
=

4K kÁsoe jlŽkÝCe sAofAkT svrŽfTÍ 

 

4KN péolÉčnÝ charakíÉrásíáky obou varáaní návrhu 

 
kavržená= víceúčelová= séoríovní= hala= je= určena= jak= k=užívání= šárokou= veřejnosííI= íak=

k=éoířebám= rekreačních= a= érofesáonálních= séoríovců= a= v=neéoslední= řadě= bude= íaío= hala=

vóužívána=žákó==mísíní=jasarókovó=základní=školó=éro=účeló=míčovČch=séoríůI=kíerČmá=jsou=

naéříklad=fuísalI=florbalI=házenáI=volejbalI=íenás=a=baskeíbalK=

=

elavní= vsíué=do=objekíu= je= řešen=bezbaráérověI= íedó=vČškové=úrovně= éří=éřechodech=

z=komunákace=éro=auíomobáló=na=éěší=komunákacá=neéřesahují=vČšku=OM=mmK=r=obou=návrhů=

je=brán=zřeíel=na=manáéulační=érosíor=vozíkuI=kruh=o=érůměru=mánámálně=N=RMM=mmK=r=vsíuéů=

do=objekíu=jsou=volné=élochó=o=rozměrech=N=RMM=x=N=RMM=mmK=pklon=éodkladu=je=řešen=éouze=

jedním=směrem=a=ío=v=rozmezí=maxámálně=NWRM=EOIMBFK=elavní=vsíuéó=do=objekíu=mají=šířku=

OOMM=mm=a=jsou=ívořenó=dvoukřídlovČmá=sómeíráckČmá=dveřmáI=každé=z=křídel=má=šířku=NNMM=

mm= a= je= ve= vČšá= URM= mm= oéaířeno= vodorovnČmá= madlóK= aveře= jsou= dle= éožadavků= ze= OLP=

érosklené=s=íímI=že=vČška=érosklení=není=nážší=než=QMM=mmK=lkna=jsou=navržena=jako=oívíraváK=

maraéeíó=jsou=ve=síandardní=vČšce=VMM=mm==s=vČjámkou=oken=umísíěnČch=v=íělocváčněK=qa=jsou=

oéaířena=ovládacímá=íáhló=určenČmá=k=manáéulacáK=

=

eógáenácká=zařízení=a=šaínó=umožňují=koívení=madel=s=nosnosíí=mánK=NRM=kgK=wáchodó=

éro=lppml=mají=rozměró=N=UMM=x=O=NRM=mm=a=věíšíI=dveře=mají=šířku=VMM=mm=a=oíevírají=se=

směrem=venK=s=záchodové=kabáně=éro= ámobální= je= umísíěno=kromě=záchodové=mísó=s=madló=

íaké= umóvadloI= zrcadloI= odéadkovČ=koš= a= háček= na= oděvóI= umísíění= všech= íěchío= érvků= je=

éožadováno=vóhláškou=čK=PVULOMMV=pbK=wáchodové=kabánó=jsou=navrženó=s=rozměró=VMM=x=N=

RMM=mm=a=víceI=s=dveřmá=oíevíranČmá=směrem=dovnáíř=á=venK==

 

poučásíí=každé=šaínó=je=umČvárnaI=ve=kíeré= jsou= umísíěnó=buď= jednoílávé=sérchovací=

boxó= o= rozměrech= VMM= x= VMM= mmI= nebo= sérchovací= růžáce= séolu= s=odíokovČm= kanálkemK=

gednoílávé= umČvárnó= jsou= oéaířenó= skloénČm= sedáíkemI= vodorovnČm= á= sváslČm= madlem= a=

ruční=sérchouI=včeíně=éákového=ovládáníK=

=



=

PO=
=

ssíué=na= řešenou=éarcelu= je= v=obou=éříéadech=návrhu= řešen=z=éřáléhající=komunákace=

mod=sČíoénouK=kavržené=komunákace=éro=auíomobálovou=doéravu=a=éro=éěší=jsou=navrhovánó=

až= na= úrovná= řešeného= éozemkuI= vČjámkou= není= aná= vČhóbna= auíobusů= séolu= s=éřáléhající=

komunákací= éro= éěšíI= kíerá= je= řešena= ve= varáaníe= OK= Šířkó= navrženČch= komunákací= éro=

auíomobáló= jsou= S= m= a= šířkó= chodníků= jsou= O= mK= s=rámcá= éozemku= jsou= navržena= nová=

éarkovací=mísíaI=dle=normó=Čpk=TP=SNNM=J=mrojekíování=mísíních=komunákacíK=xNQz=

=

4KO rrbanásíáckČ návrh N 

 
elavním=rozdílem=mezá=oběma=navrženČmá=varáaníamá=jeI=že=druhá=varáanía=návrhu=obsahuje=

navíc=írábunu=éro=dávákóI=bar=éro= cca=NM=návšíěvníků=a=rozsáhlejší=érosíorové=řešení=zázemí=

éro=séoríovceK=

=

saráanía= čK= N= se= skládá= ze= zádveříI= kíerČm= se= dále= dosíaneme= do= několáka= sekcí=

objekíuK= mrvní= z=nách= je= šéánavá= chodbaI= na= kíerou= dále= navazují= jednoílávé= šaínóK= qó= jsou=

v=celkovém= éočíu= Q= kusů= a= jsou= rozdělenó= na= dvě= šaínó=éro= séoríovce= bez= éosíážení= a= dvě=

šaínó= éro= lppmlK= Šaínó= jsou= řešenó= jako= skříňkové= a= v=šaínách= éro= lppml= se= nacházejí=

skříňkó=oíevírané=v=manáéulačním=rozsahu=lppmlK=haždá=ze=šaíen=obsahuje=socáální=zařízení=

s=umČvárnouK==

=

mo=érůchodu=šaínamá=se=séoríovcá=dosíanou=do=chodbó=čásíéI=ze=kíeré=mohou=vsíouéáí=

buď=do=éosálovnóI=nebo=vlasíní=íělocváčnóK==

=

we= zádveří= se= návšíěvnícá= dále= dosíanou= do= séojovací= chodbóI= na= kíerou= navazuje=

socáální= zázemí=séolu= s=éroéojením= jednoílávČch=sekcí=a= íaké=ošeířovnaI=kíerá= je= v=éůdorósu=

všeobecně= vedena= jako= kancelářskČ= érosíorK= lšeířovna= je= vóbavena= leháíkem= a= skříňkou= s=

vóbavením=érvní=éomocá=a=nosííkóK=moslední=možnosííI=kíerá=navazuje=na=zádveří=je=vsíué=do=

mísínosíá=vráínéhoK=poučásíí=řešené=varáaníó=jsou= á=skladovací=érosíoró=určené=éro=éřechodné=

umísíění= séoríovních= éoířebI= íó= jsou= sáíuovánó= v=jážní= čásíá= objekíu= s=éřímou= vazbou= na=

érosíor=íělocváčnóK=ka=řešeném=éozemku=se=nachází=íenásovČ=kuríI=kíerČ=bude=érovozován=za=

příznávČch=klámaíáckČch=éodmínekK=

=



=

PP=
=

4KP kávrh ánfrasírukíury varáaníy N 

 

Základní údajÉ o kaéacáíě síavby 

lbesíavěnČ=érosíor=íělocváčnóW= = = = = = = = T=UOM=mP=

lbesíavěnČ=érosíor=zázemí=séoríovní=halóW=== = = = = O=TNO=mP=

mlocha=řešeného=éozemku=čK=VPLNRW== = = = = = V=NPM=mO=

kavrhované=chodníkó=a=zéevněné=élochó=éro=éěšíW====== = = = = = = = PUQ=mO=

kavrhované=komunákace=a=éarkovací=élochóW= = = = = = = = UNM=mO=

 

sČéočÉí éoířÉbnÝho éočíu éarkovacích mísí 

píanovení=éoířebného=éočíu=éarkovacích=síání=je=érovedeno=dle=Čpk=TP=SNNM=„mrojekíování=

mísíních= komunákací“K= mředéokládá= seI= že= éočeí= séoríovců= užívajících= séoríovní= halu= bude=

cca=QM=osobK=

=

k=Z=lo=×=ha=H=mo=×=ha=×=hé=

k===celkovČ=éočeí=síání=éro=danou=síavbu=

lo=J==základní=éočeí=odsíavnČch=síání=dle=íabulkó=v=normě=

mo=J===základní=éočeí=éarkovacích=mísí=dle=íabulkó=v=normě=

ka= J= =součánáíel=vlávu=síuéně=auíomobálázaceI=kíerČ=čání=od=MITP=éro= síuéeň=auíomobálázace=N=

vozádlo=na=PIR=obóvaíele=až=éo=NI=TR=éro=síuéeň=N=vozádlo=na=NIQP=obóvaíeleK=

ké=J==součánáíel=vlávu=éolohó=územíI=kde=se=síavba=nacházíI=kíerČ=čání=od=NI=éro=všechna=území=

bez=redukceI=éo=MIORI=éro=území=v=hásíoráckém=ceníruK=

=

eala=obsahuje=QM=mísí=éro=séoríovce=L=O=Z=mo=Z=OM=

mo=celkem=hlavní=hala=Z=OM=síání=

ka=¥=volím=MIUQ=EN=auíomobál=na=P=obóvaíeleF=

ké=¥=volím=NIM=Eobce=do=R=MMM=obóvaíelF=

lo=Z=M=síání=

k=Z=lo=G=ka=H=mo=G=ka=G=ké=

k=Z=M=G=MIUQ=H=LOML=G=MIUQ=G=NIM=Z=NSIU=síání=Z[=NT=síání=

k=Z=NT=síání=

`elkem=je=éro=celČ=objekí=éoířeba=NT=síáníK==



=

PQ=
=

ale=vóhláškó=PSVLOMMN=pbK= je=zajášíěno=z=íohoío=éočíu=mánK=RB=síání=éro=ánvaládó=íjK=N=síáníK=

wvolál=jsem=O=vóhrazená=síáníK==

 
sČéočÉí séoířÉby vodyI aélákacÉ éosíuéu vČéočíu dlÉ [Rz 

mrůměrná=séoířeba=vodó=za=den=se=vóéočííá=éodle=vzorce=né=Z=é×sKéKvK==

é=J=éočeí=měrnČch=jednoíek=xmKjKz=

sKéKvK=J=séecáfácká=éoířeba=vodó=xlLosJdenzKKKéro=séoríovní=zařízení=SM=lLos×den=EséoríovcáF=

jaxámální=denní=éoířeba=vodó=se=vóéočííá=éodle=vzorce=nmaxId=Z=né×kd==

né=J=érůměrná=séoířeba=vodó=za=den=xlLdenz==

kd=J=koefácáení=denní=nerovnoměrnosíá…NIQ=

jaxámální=hodánová=éoířeba=vodó=se=vóéočííá=éodle=vzorce=nmaxIh=Z=EnmaxId×khFLOQ==

nmaxI=h=J=maxámální=hodánová=éoířeba=vodó=xlLhz==

kh=J=koefácáení=hodánové=nerovnoměrnosíá…NIU=

=

síceúčelová=séoríovní=hala=J=MN=

péoríovcáW=

é=Z=QM=mKjK=

sKéKvK=Z=SM=lLos×den=

né Z=é×sKéKvK=Z=QM×SM=Z=OQMM=lLden=

nmaxId=Z=né×kd Z=OQMM×NIQ=Z=PPSM=lLden=

nmaxIh=Z=EnmaxId×khFLOQ=Z=EPPSM×NIUFLOQ=Z=SMQULOQ=Z=ORO=lLh=Z=MIMT=lLs=

kávrh=ak=

ak=Z=√=EnmaxIh×QFL =Z=√=EEMIMT×QFL= F=Z=√=EMIOUL= F=Z=MIP=mZ[=ak=QM=

moířeba=éožární=vodóW=

možární=voda=je=zajášíěna=ze=síávajícího=éožárního=hódraníu=v=ulácá=hašíanovéK=

 

sČéočÉí sélaškovÝ kanalázacÉI zjÉdnodušÉnČ vČéočÉí dlÉ [Rz 

sČéočeí=vóchází=z=maxámálního=denního=érůíoku=vodóW=nmaxId=Z=PPSM=lLdenK=jění=se=éouze=

součánáíel=kh=J=součánáíel=maxámální=hodánové=nerovnoměrnosíá=odíoku=sélaškovČch=vod=Z=

RINRK=

nmaxIh=Z=EnmaxId×khFLOQ=Z=EPPSM×RINRFLOQ=Z=NTPMQLOQ=Z=TON=lLh=Z=MIO=lLs=

kávrh=ak=

ak=Z=√=EnmaxIh×QFL =Z=√=EEMIO×QFL= F=Z=√=EMIUL= F=Z=MIRN=mZ[=ak=SM=



=

PR=
=

sČéočÉí éoířÉby íÉéla éro vyíáéěníI dlÉ [Rz=

Tělocváčna 

eodánová=éoířeba=íeéla=

doh=Z=s=G=goG=Eív=J=ízF==

= s=…== obesíavěnČ=érosíor=ET=UOM=mPF=

= èo=…== íeéelná=charakíerásíáka=budovó=EMIRM=tLmPhF=

= ív=…== návrhová=íeéloía=vnáířního=vzduchu=ENR°`F=

= íz=…== vČéočíová=nejnážší=íeéloía=v=oblasíá=EJNR°`F=

= dohI=N=Z=sGgo=G=Eív=JízF=Z=TUOM=G=MIRM=G=ENR=H=NRF=Z=NNTIPMM=kt=

ooční=éoířeba=íeéla=

=dor=Z=s=G=èoG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=

= n=…=éočeí=íoénČch=dní=v=roce=EONV=dníF=

= ízé=…=érůměrná=vnější=íeéloía=v=íoéném=období=dle=lokaláíó=EPIS°`F=

= dorI=N=Z=s=G=goG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=TUOM=G=MIRM=G=ENR=¥=PISF=G=OQ=G=ONV=G=NMJS=

= dorI=N=Z=OPQIOUN=jthLr=

ZázÉmí haly 

eodánová=éoířeba=íeéla=

doh=Z=s=G=goG=Eív=J=ízF==

= s=…== obesíavěnČ=érosíor=EO=TNO=mPF=

= èo=…== íeéelná=charakíerásíáka=budovó=EMIRM=tLmPhF=

= ív=…== návrhová=íeéloía=vnáířního=vzduchu=EOO°`F=

= íz=…== vČéočíová=nejnážší=íeéloía=v=oblasíá=EJNR°`F=

= dohI=O=Z=sGgo=G=Eív=JízF=Z=OTNO=G=M=IRM=G=EOO=H=NRF=Z=RMINTO=kt=

ooční=éoířeba=íeéla=

=dor=Z=s=G=èoG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS==

= n=…=éočeí=íoénČch=dní=v=roce=EONV=dníF=

= ízé=…=érůměrná=vnější=íeéloía=v=íoéném=období=dle=lokaláíó=EPIS°`F=

= dorI=O=Z=s=G=goG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=OTNOG=MIRM=G=EOO=¥=PISF=G=OQ=G=ONV=G=NMJS=

= dorI=O=ZNPNINPV=jthLr=

dorI=celkem==Z=dorI=N=H=dorI=O=Z==OPQIOUN=H=NPNINPV=Z=PSRI=QO=jthLr=

modrobné=řešení=jednoílávČch=íóéů=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=je=součásíí=deíaálního=

zéracování=varáaníó=OK=

 



=

PS=
=

4K4 rrbanásíáckČ návrh O=

 
saráanía= čK= O= se= od= varáaníó= čK= N= láší= éředevším= svČm= funkčním= uséořádánímI= rozsahemI=

umísíěním=írábunó=éro=dávákó=a=v=neéoslední=řadě=íaké=baremK=mo=vsíuéu=do=objekíuI=kíerČ=je=

určen=éro= dávákó= se= dosíáváme= do= vsíuéní= halóI= kíerá= nás= dále= vede= k= jednoílávČm= sekcím=

objekíuK=s=éřímé=návaznosíá=na=vsíuéní=halu=jsou=sáíuována=socáální=zařízení=éro=návšíěvníkó=

v=členění=na=t`=mužá=ánvaládníI=t`=ženó=ánvaládníI=t`=mužá=a=t`=ženóK=we=vsíuéní=haló=se=

dále=můžeme=dosíaí=do=hlavní=íělocváčnóI=v=rámcá=níž=je=umísíěna=á=írábuna=éro=dávákó=v=éočíu=

cca= OMM= osob= s=vóhrazenČmá= mísíó= éro= lppml= v=celkovém= éočíu= U= mísíK= mod= írábunou= se=

nacházejí=skladó=séoríovního=nářadíK==

=

= sedlejší=vsíuéó=do=objekíu=jsou=určenó=éředevším=séoríovcům=a=dosíaneme=se=jámá=do=

čásíá= určené= éro= éřezuíí= obuvá= a= jejách= éříéadné= uložení= do= skříňkóK= kásleduje= vsíué= do=

chodbó= a= do= ní= navazujících= šaíenK= s=jáhovČchodní= čásíá= se= nachází= U= šaíenI= z= íoho= Q= jsou=

určenó=éro=lppmlK=s=severovČchodní=čásíá=objekíu=jsou=sáíuovánó=celkem=Q=šaínóK=haždé=O=

šaínó=jsou=éroéojenó=séolečnČm=hógáenáckČm=zázemím=a=umČvárnouK=aále=se=v=NK=km=nachází=

ošeířovnaI= bar= éro= dávákó= s=nezbóínČm= zázemímI= jednoílávé= kancelářské= érosíoróI= určené=

především=zaměsínancůmI=šaínó=zaměsínancůI=íechnácká=mísínosíI=éosálovna=a=éokladnaK==

=

4KR kávrh ánfrasírukíury varáaníy O 

 

modrobnČ=návrh=jednoílávČch=éříéojek=a=doéravní=ánfrasírukíuró=je=součásíí=deíaálního=řešení=v=

souhrnné=zérávěK=

==

4KS ldůvodněnČ vČběr varáaníy 

 
mro=deíaální=zéracování=bóla=vóbrána=varáanía=čK=OK=A=ío=hlavně=z=důvodu=dáséozáčního=řešení=

objekíuI=umísíění=írábunó=a=baru=éro=návšíěvníkóK=qrábuna=je=určena=éřáblážně=éro=OMM=dáváků=

a=bar= éro= NM= osobK= aalším=z=aséekíů= vČběru= bólo= umísíění=dosíaíečného= éočíu= skříňkovČch=

šaíen=éro= éořádání=éříéadnČch=séoríovních= íurnajůK=se=zvolené=varáaníě= jsou=vhodně řešenó=



=

PT=
=

vsíuéó=do= objekíuI=kíeré= jsou= rozdělenó=na= hlavní=vsíuéI= íen= je=určen=éředevším=dávákům=a=

vedlejší= vsíuéó= určené= éro= séoríovceK= hladem= je= íaké= éřehlednosí= členění= objekíu= éro=

návšíěvníkaI= kíerČ= éo= vsíuéu= do= vsíuéní= haló= získá= éřehlednČ= obraz= o= celé= síavběK= aalším=

z=kladů=íéío=varáaníó=je=umísíění=vČhóbnó=auíobusů=éřímo=na=éozemek=ánvesíoraK=

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=

PU=
=

RK ÚslakÍ ÚaAgb 

 
TabK=O=-=fdeníáfákační=údaje=síavby=

=

kázÉv síavby: kávrh=víceúčelové=séoríovní=haló=v=kávsíI=okres=crČdek=J=

jísíek=

jísío síavby: lbec=kávsí=

= kaíasírální=území=kávsí=

= éarcela=čK=VPLNR=

ZadavaíÉl síavby: lbec=kávsí=

= kávsíI=POT=

= TPV=VOI=kávsí=

mrojÉkíaní: BcK=ooman=qacána=

= kávsíI=RUN=

= TPV=VOI=kávsí=

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=

PV=
=

SK moŮslakÍ ZmoÁsA 

 

SKN CharakíÉrásíáka úzÉmí a síavÉbních objÉkíů 

 
SKNKN==éoloha=v=obcá=–=zasíavěná=–=nezasíavěná=čásí=obce=

Řešené=území=se=nachází=v=cenírální=čásíá=obce=kávsí=na=éarcele=čK=VPLNRK=lkolní=zásíavba=je=

nízkoéodlažního=charakíeru=do=PKkm=a=v=jáhozáéadní=čásíá=éozemek=sousedí=s=érůmóslovČmá=

objekíó=mísíního=dřevozéracovaíelského=éodnákuK=

=

SKNKO=údaje=o=vydané=(schválenéF=územně=élánovací=dokumeníacá=

Územní=élán=obce=kávsí=schválenČ=wasíuéáíelsívem=obce=kávsí=na=základě=usnesení=čK=VLNRN=

z=VK=zasedání=wasíuéáíelsíva=lbce=kávsíI=konaného=dne=TK=NOK=OMNN=určuje=éro=doíčené=území=

íóío=funkceW=lp=J=síavbó=občanského=vóbavení=v=členění=na=íělovČchovná=a=séoríovní=zařízeníI=

v=rámcá=éloch=éřesíavbó=a=dosíavbóK=

=

SKNKP=údaje=o=souladu=záměru=s=územně=élánovací=dokumeníací=

wáměr= se=bude= skládaí= ze=samoíné=víceúčelové=séoríovní=haló=a=nuíné= íechnácké=a=doéravní=

ánfrasírukíuró=a= nebude= íak=nájak= narušovaí=záměr=obce=éro= vČsíavbu=objekíů=na=éozemcích=

s=funkcí=lp= J= síavbó= občanského= vóbavení= v=členění= na= íělovČchovná= a= séoríovní= zařízeníK= =

Předkládaná=dokumeníace=je=v=souladu=s=vČše=uvedenČmá=skuíečnosímáK=

=

SKNK4=údaje=o=sélnění=éožadavků=doíčených=orgánů=

seškeré=éožadavkó=doíčenČch=orgánů=budou=sélněnó=bez=vČjámkóK=

=

SKNKR=možnosíá=naéojení=síavby=na=veřejnou=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuru=

píavba= je=umísíěna= na=kaíasírálním=území=obce=kávsí= v=érosíoru=vedle=železnáčního= nádraží=

éodél=uláce=mod=sČíoénouK=kaéojení=síavbó=na=komunákace=bude=zajášíěno=realázací=naéojení=

na=síávající=komunákacá=v=souladu=s=élaínČm=územním=élánem=obceK=

=

= kaéojení=na=elekíráckou=energáá=bude=řešeno= éříéojkou=na=síávající=vedení=kkI=bude=

vedeno= éodzemně= éod= komunákací= a= vlasíním= éozemkemK= mříéojka= vodó= ak= UM= se= bude=

naéojovaí=na=síávající=vodovodní=řád=ak=NRMI=umísíěnČ=éodélně=s=ulácí=mod=sČíoénou=a=bude=



=

QM=
=

oéaířena= vodoměrnou= šachíouK= mříéojka= kanalázace= ak= OMM= bude= zaúsíěna= do= síávajícího=

kanalázačního= éoírubí= ak= RMMI= kíeré= je= íakíéž= érůběžné= s=ulácí= mod= sČíoénouK= mlónovodní=

příéojka= bude= naéojena= na= síředoílakČ= élónovodní= řád= a= bude= vedena= k=élónoměrné= skřínáI=

umísíěné=na=fasádě=objekíuK=mlónoměrná=skříň=bude=sesíávaí=z=fakíuračního=élónoměru=včeíně=

předeésanČch= armaíurK= píavba= bude= dále= naéojena= na= síávající= vedení= kk= a= veřejného=

osvěíleníK=

=

SKNKS=geologáckáI=geomorfologácká=a=hydrogeologácká=charakíerásíáka==

qerén= zájmového= érosíoru= je= éřevážně= rovánaíČK= sČškově= se= úroveň= íerénu= éohóbuje=

v=rozmezí= kóí= cca= PUM= ¥= PUN= mK= nK= mK= wákladové= éoměró= lze= éředběžně= hodnoíáí= jako=

jednoduchéK=wákladovou=éůdu=budou=ívořáí=éřevážně=šíěrkoéískó=a=éískóI=ale=íaío=skuíečnosí=

je= éouze=odhadována= na= základě= éřáblážného= rozmísíění= hornánI= vóobrazeného= v=geologácké=

maéě ČoK=

=

SKNKT=éoloha=vůčá=záélavovému=území==

`elé=řešené=území=se=nachází=mámo=záélavové=územíK=
=

SKNKU=druhy=a=éarcelní=čísla=doíčených=éozemků=éodle=kaíasíru=nemováíosíí=

==============TabK=P=–=aruhy=a=čísla=sousedních=éozemkůI=[Vz=

=

aruh éozÉmku marcÉlní číslo 

osíaíní=élocha PMLO=

zahrada= VO=

osíaíní=élocha= VPLN=

osíaíní=élocha VPLNN=

=

=

SKNKV=éřísíué=na=síavební=éozemek=éo=dobu=výsíavbyI=éoéříéadě=éřísíuéové=írasy=

ssíué= na= síavenášíě= bude= veden= z=uláce= mod= sČíoénouK= mříjezd= bude= navržen= éo= síávající=

komunákacáK=qrasó=éro=síavební=mechanásmó=budou=uéřesněnó=dle=éodmínek=sérávce=užívané=

komunákaceI=kíerČm=je=obec=kávsíK=

=

=



=

QN=
=

SKNKNM=zajášíění=vody=a=energáí=éo=dobu=výsíavby==

sodu=éro=éoířebó=zařízení=síavenášíě=a=síavbó=je=navrženo=odebíraí=z=nové=éříéojkó=vodovodu=

ak=UMI=kíerá=je=určena=éro=budoucí=víceúčelovou=séoríovní=haluK==

=

blekírácká=energáe=se=bude=odebíraí=z=nově=vóbudované=éříéojkó=kkK=mrovázorně=bude=

oéaířena=dočasnČm=elekíroměrnČm=zařízením=éro=síavenášíní=účelóK=

=

mro= socáální= zařízení= k=vČsíavbě= séoríovní= haló= bude= do= íerénu= osazena= dočasná=

kanalázační=jímka=na=vóváženíK=A=hógáenácké=zázemí=bude=řešeno=formou=chemáckého=t`K=

=

SKO Základní charakíÉrásíáka síavby a jÉjího užívání 

 
SKOKN=účel=užívání=síavby=

elavní=objekí=MN=je=navržen=éro=séoríovní=vóužáíí=šároké=veřejnosíáK=ize=éředéokládaíI=že=hala=

bude=hojnou=měrou=vóužívána=á=mísíní=základní=školouK=

=

SKOKO=írvalá=nebo=dočasná=síavba=

píavba=víceúčelové=séoríovní=haló=je=navržena=a=bude=užívána=jako=írvalá=síavbaK=

=

SKOKP=novosíavba=nebo=změna=dokončené=síavby=

píavba=víceúčelové=séoríovní=haló=je=novosíavbouK=

=

SKOK4=eíaéázace=výsíavby=

oealázace= objekíu= bude= érobíhaí= v=jedné= eíaéěK= sČsíavba= séoríovní= haló= je= naélánována= na=

období=OMNOJOMNPK=

=

SKP lráÉníační údajÉ síavby 

 
SKPKN=základní=údaje=o=kaéacáíě=síavby=

lbesíavěnČ=érosíor=íělocváčnó=víceúčelové=séoríovní=halóW== = = V=PPU=mP=

lbesíavěnČ=érosíor=zázemí=víceúčelové=séoríovní=halóW= = = = = Q=SVM=mP=

mlocha=řešeného=éozemku=čK=VPLNRW== = = = = = V=NPM=mO=



=

QO=
=

kavrhované=chodníkó=a=zéevněné=élochó=éro=éěšíW====== = = = = = = = QUO=mO=

kavrhované=komunákace=a=éarkovací=élochóW= = = = = = = = N=UVR=mO=

kavrhovaná=élocha=zeleně=¥=íerénní=úéravóW==== = === = = Q=NNS=mO==

kavrhovaná=élocha=zeleně=¥=založení=írávníkuW= = = = = === = = Q=NNS=mO==

sČsadba=zeleněW= = = = = === = = === = = = NQ=ks=

lélocení=éozemkuW===== === = = === = = = PUS=m=

Příéojka=élónuW== = = = = = = = = VQISM=m=

Příéojka=sélaškové=kanalázaceW== = = = = = = NRIRM=m=

Příéojka=vodóW= = = = = = = = = OMISM=m=

Příéojka=elekířánóW= = = = = ==== = = = = NMRISM=m=

Příéojka=veřejného=osvěíleníW== = = = = = = NOQIRM=m=

aešťová=kanalázaceW=== = = = = = = = PQUIUM=m=

=

=

SKPKO=celková=bálance=nároků=všech=druhů=energáíI=íeéla=a=íeélé=užáíkové=vody  

sČéočÉí éoířÉby íÉéla éro vyíáéěníI dlÉ [Rz 

Tělocváčna 

eodánová=éoířeba=íeéla=

doh=Z=s=G=goG=Eív=J=ízF==

= s=…== obesíavěnČ=érosíor=EV=PPU=mPF=

= èo=…== íeéelná=charakíerásíáka=budovó=EMIRM=tLmPhF=

= ív=…== návrhová=íeéloía=vnáířního=vzduchu=ENR°`F=

= íz=…== vČéočíová=nejnážší=íeéloía=v=oblasíá=EJNR°`F=

= dohI=N=Z=sGgo=G=Eív=JízF=Z=VPPU=G=MIRM=G=ENR=H=NRF=Z=NQMIMTM=ktLh=

ooční=éoířeba=íeéla=

=dor=Z=s=G=èoG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=

= n=…=éočeí=íoénČch=dní=v=roce=EONV=dníF=

= ízé=…=érůměrná=vnější=íeéloía=v=íoéném=období=dle=lokaláíó=EPIS°`F=

= dorI=N=Z=s=G=goG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=VPPU=G=MIRM=G=ENR=¥=PISF=G=OQ=G=ONV=G=NMJS=

= dorI=N=Z=OTVITRV=jthLr=

 

ZázÉmí haly 

eodánová=éoířeba=íeéla=

doh=Z=s=G=goG=Eív=J=ízF==



=

QP=
=

= s=…== obesíavěnČ=érosíor=EQ=SVM=mPF=

= èo=…== íeéelná=charakíerásíáka=budovó=EMIRM=tLmPhF=

= ív=…== návrhová=íeéloía=vnáířního=vzduchu=EOO°`F=

= íz=…== vČéočíová=nejnážší=íeéloía=v=oblasíá=EJNR°`F=

= dohI=O=Z=sGgo=G=Eív=JízF=Z=QSVM=G=M=IRM=G=EOO=H=NRF=Z=USITSR=ktLh=

ooční=éoířeba=íeéla=

=dor=Z=s=G=èoG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS==

= n=…=éočeí=íoénČch=dní=v=roce=EONV=dníF=

= ízé=…=érůměrná=vnější=íeéloía=v=íoéném=období=dle=lokaláíó=EPIS°`F=

= dorI=O=Z=s=G=goG=Eív=J=ízéF=G=OQ=G=n=G=NMJS=Z=QSVMG=MIRM=G=EOO=¥=PISF=G=OQ=G=ONV=G=NMJS=

= dorI=O=Z=OOSITUS=jthLr=

=

dorI=celkem==Z=dorI=N=H=dorI=O=Z==OTVITRV=H=OOSITUS=Z=RMSI=RQR=jthLr=

dohI=celkem=Z=dohI=N=H=dohI=O=Z=NQMIMTM=H=USITSR=Z=OOSI=UPR=ktLh=

=

ka= íuío= éředéokládanou= hodánovou= éoířebu= íeéla= na= vóíáéění= bóló= navrženó= dva=

élónové= kondenzační= koíle= BAuf= mower= eq= NKOMMI= kíeré= éracují= s=účánnosíí= až= VT= BK=

poučíem= jejách= jmenováíČch= vČkonůI= což= je= O= x= NOM= kt=dosáhneme= hodnoíó=OQM= ktI= éro=

éoířebó=síavbó=víceúčelové=séoríovní=haló=dosíačujícíK=

 

sČéočÉí élynovodní éříéojky 

Přeéočíem=séoířebó=zemního=élónu=na=kth=ból=síanoven=odběr=zemního=élónu=o=objemu=OR=

mPLhI=íabulkovČ=éřeéočeí=se=nachází=v=éříloze=čK=QK=

aámenze=élónovodní=éříéojkóW=
=

a=Z=hG
, ∗
  

, =
=
= h=…== konsíanía=ENPIU=éro=zemní=élónF=

= i=…== délka=éříslušného=úseku=élónovodu=EVQIS=mF=

= mz=…== absoluíní=ílak=v=éočáíečním=uzlu=úseku=EORM=kmaF=

= mk=…==absoluíní=ílak=v=koncovém=bodě=úseku=EOMM=kmaF=

=

a=Z=hG
, ∗

 – 

, =Z=SQIUV=mm=Z[=kávrh=ak=Z=UM=mm=



=

QQ=
=

lhřev=qrs= bude= řešen= formou= elekíráckého= akumulačního= zásobníku= s=érůíokovČm=

ohřevemK==

 

sČéočÉí éoířÉby ÉlÉkíráckÝ ÉnÉrgáÉI zjÉdnodušÉnČ vČéočÉí dlÉ [Rz 

píavba= bude= naéojena= na= nově= vóbudovanou= írafosíanácáI= kíerá=bude= v=éřímé= návaznosíá= na=

síávající=nadzemní=kabelové=vedení=s=nízkČm=naéěíím=do=N=ksI=kíeré=se=nachází=u= jážní=čásíá=

éozemkuK=mříéojnČ=bod=veřejného=osvěílení=je=sáíuován=rovněž=do=íéío=lokaláíóK=

=

sČéočíové=zaíížení==

mo=Z=∑mbá=×=βn=

mbá=J=součeí=souběžnČch=éříkonů=všech=éřáéojenČch=bóíů=na=jedno=vedeníI=ale=jelákož=je=mČm=

záměrem=určáí=séoířebu=víceúčelové=séoríovní=haló=zavedeme=éředéokladI=že=l=bóí= je=určen=Q=

éro= osobóI= kaéacáía= haló= je= cca= OMM= sedadelI= éroío= budeme= uvažovaí= RM= bóíůK= ale= hodnoíó=

séecáfácké=éoířebó=elekírácké=energáe=zařazujeme=síavbu=do=kaíegoráe=BOI=íjK=éro=bóí=v=němž=se=

elekírácká=energáe=éoužívá=éro=osvěíleníI=drobné=domácí=elekíroséoířebáčeI=elekíráckČ=séorák=s=

éečící=íroubou=a=éříéravu=qrsI=mbá=Z=NMINMK=

βn=-=soudobosí=éro=n=bóíů=Z=MIPV=

=

mo=Z=∑mbá=×=βn=Z=RM=×=NMINM=×=MIPV=Z=NVSIVR=ksA=

=

Bude= navržena= slouéová= írafosíanáceI= kíerá= je= osazována= věíšánou= jedním=

íransformáíorem=s=olejovČm=chlazením=do=vČkonu=QMM=ksAK=qenío=íóé=je=vóbrán=éro=nejméně=

náročné=fánanční=nákladó=Eslouéová=írafosíanáceFK=

=

SKPKP=celková=séoířeba=vody=(z=íoho=voda=éro=íechnologááF==

Příéojka= vodó= ak= UM= se= bude= naéojovaí= na= síávající= vodovodní= řád= ak= NRMI= umísíěnČ=

éodélně= s=ulácí= mod= sČíoénou= a= bude= oéaířena= vodoměrnou= šachíouK= se= vodoměrné= šachíě=

bude= umísíěna= vodoměrná= sousíavaI= složená= z= uzavíracího= veníáluI= vodoměruI= zkušebního=

veníáluI= vóéoušíěcího= veníálu=a=zéěíného= veníáluK=moírubí=bude=uloženo=do=hloubkó=mánK=NIO=

mK=mříéojka=vodovodu=bude=z=mb=írub=ílakovČch=eamb=ak=UMK=kaéojení=na=vodovodní=řad=se=

érovede= éomocí= navríávacího= éásu= a= armaíurK= mod= zéevněnČmá= élochamá= se= éříéojka= éáíné=

vodó=uloží=do=ochranného=éoírubí=ak=NSMK=

=



=

QR=
=

sČéočÉí séoířÉby vodyI aélákacÉ vČéočíu dlÉ [Rz 

mrůměrná=séoířeba=vodó=za=den=se=vóéočííá=éodle=vzorce=né=Z=é×sKéKvK==

é=J=éočeí=měrnČch=jednoíek=xmKjKz=

sKéKvK=J=séecáfácká=éoířeba=vodó=xlLosJdenzKKKéro=séoríovní=zařízení==SM=lLos×den=EséoríovcáF=

= = = = = = = = ============PM=lLos×den=EdávácáF=

jaxámální=denní=éoířeba=vodó=se=vóéočííá=éodle=vzorce=nmaxId=Z=né×kd==

né=J=érůměrná=séoířeba=vodó=za=den=xlLdenz==

kd=J=koefácáení=denní=nerovnoměrnosíá…NIQ=

jaxámální=hodánová=éoířeba=vodó=se=vóéočííá=éodle=vzorce=nmaxIh=Z=EnmaxId×khFLOQ==

nmaxI=h=J=maxámální=hodánová=éoířeba=vodó=xlLhz==

kh=J=koefácáení=hodánové=nerovnoměrnosíá…NIU=

=

síceúčelová=séoríovní=hala=J=MN=

péoríovcáW=

é=Z=NMM=mKjK=

sKéKvK=Z=SM=lLos×den=

né Z=é×sKéKvK=Z=NMM×SM=Z=SMMM=lLden=

nmaxId=Z=né×kd Z=SMMM×NIQ=Z=UQMM=lLden=

nmaxIhI=N=Z=EnmaxId×khFLOQ=Z=EUQMM×NIUFLOQ=Z=NRNOMLOQ=Z=SPM=lLh=Z=MINTR=lLs=

aávácá=H=barW=

é=Z=OMM=mKjK=

sKéKvK=Z=PM=lLos×den=

né=Z=é×sKéKvK=Z=OMM×PM=Z=SMMM=lLden=

nmaxId=Z=né×kd Z=SMMM×NIQ=Z=UQMM=lLden=

nmaxIhI=O=Z=EnmaxId×khFLOQ=Z=EUQMM×NIUFLOQ=Z=NRNOMLOQ=Z=SPM=lLh=Z=MINTR=lLs=

kávrh=ak=

ak=Z=√=EEEnmaxIhI=NH=nmaxIhI=O=F×QFL )=Z=√=EEEMINTRHMINTRF×QFL= F=Z=√=ENIQL= F=Z=MIST=Z[=ak=UM=

moířeba=éožární=vodóW=

možární=voda=je=zajášíěna=ze=síávajícího=éožárního=hódraníu=v=ulácá=hašíanovéK=

=

=

=

=



=

QS=
=

SKPK4=odborný=odhad=množsíví=sélaškových=a=dešťových=vod  

sČéočÉí sélaškovÝ kanalázacÉI zjÉdnodušÉnČ vČéočÉí dlÉ [Rz 

sČéočeí=vóchází=z=maxámálního=denního=érůíoku=vodóW=nmaxId=Z=NSUMM=lLdenK=jění=se=éouze=

součánáíel=kh=J=součánáíel=maxámální=hodánové=nerovnoměrnosíá=odíoku=sélaškovČch=vod=Z=

RINRK=

nmaxIh=Z=EnmaxId×khFLOQ=Z=ENSUMM×RINRFLOQ=Z=USROMLOQ=Z=PSMR=lLh=Z=NIM=lLs=

kávrh=ak=

ak=Z=√=EnmaxIh×QFL =Z=√=EENIM×QFL= F=Z=√=EQL= F=Z=NINP=mZ[=ak=OMM=

=

kavrhl= jsem=érůměr=éoírubí=ak=OMMK=mříéojka=kanalázace=ak=OMM=bude=zaúsíěna=do=

síávajícího=kanalázačního=éoírubí=ak=RMMI=kíeré=je=érůběžné=s=ulácí=mod=sČíoénou=a=nachází=

se= v=íěsné= blízkosíá= řešeného= éozemkuK= hanalázační= šachía= bude= érovedena= ze= síavebního=

sósíému=éro=kanalázacá=fármó=tAtfkI=v=sesíavě=kanalázační=dnoI=érodloužení=šachíó=a=krócí=

víkoI=érovedení=éochozíK=

==

sČéočÉí dÉšťovÝ kanalázacÉI dlÉ [Rz 

`elkovČ=érůíok=dešťové=vodó=se=síanoví=éomocí=vzorce=nZA×√×ès=I=kde=

n=J=érůíok=xlLsz=

A=J=élocha=xhaz=

√=J=odíokovČ=koefácáení=

ès=J=áníenzáía=dešíě=xlLs×haz=

=

síceúčelová=séoríovní=hala=J=MN=

A=Z=MIOSQ=ha=

√=Z=MIV=

ès Z=OOM=lLs×ha=

nN=Z=A×√×ès Z=MIOSQ=•=MIV=•=OOM=Z=ROIOU=lLs=

wéevněné=komunákace=a=éarkovací=élochó=

A=Z=MIOPU=ha=

√=Z=MIV=

ès Z=OOM=lLs×ha=

nO=Z=A×√×ès Z=MIOPU×MIV×OOM=Z=QTINO=lLs=

ncelkem=Z=nN=H=nO=Z=ROIOU=H=QTINO=Z=VVIQ=lLs=Z=MKN=mPLs=



=

QT=
=

pvodó=dešťovČch=vod=ze=sířechó=objekíu=budou=řešenó=formou=okaéového=sósíému=a=

sváslČch= svodůI= kíeré= budou= zaúsíěnó= do= kanalázačních= írub= umísíěnČch= éod= éovrchem= a=

následně=svedenó=do=vlasíní=vsakovací=nádržeK=ka=dno=vČkoéu=se=érovede=éodkladní=lože=éod=

éoírubí=mocnosíá=MIN=mI=huíněnéK=mo=uložení=éoírubí=bude=éroveden=obsóé=do=vČše=PMM=mm=

nad=éoírubímI= huíněnČK=mro= éodsóé=a=obsóé= lze= éoužíí= jen=éísek= nebo= jánČ=vhodnČ=maíeráál=

bez=osírohrannČch=čásíácK=wásóé=rČh=bude=éroveden=vČkoékemI=huíněnČ=éo=vrsívách=maxK=MIP=

mK= = pvod= dešťové= kanalázace= z= komunákací= a= éarkovacích= éloch= bude= zajášíěn= formou=

éodélnČch= véusíí= umísíěnČch= na= rozhraní= éarkovacích= síání= a= komunákacíK= qóío= zaúsíění=

budou=oéaířenó=odlučovačá= lehkČch=kaéalán= z=důvodu=zamezení=koníamánaceK= gesíláže=dojde=

k=éřeélnění= vsakovací= nádrže= z=důvodu= exírémních= éřívalovČch= srážekI= je= zde= vzhledem=

k=absencá= jednoíné= kanalázační= sííě= sveden= éřeéad= do= éovrchového= jímače= dešťovČch= vodI=

kíerČ=je=érůběžnČ=severním=směrem=s=ulácí=mod=sČíoénouK=

=

= sČéočíem= bóla= navržena= vsakovací= nádrž= o= objemu= QMIU= mPK= modrobnější= řešeníI=

vČéočeí=objemu=a=rozměrů=vsakovací=nádrže=je=uveden=v=éříloze=čK=PK=

=

SKPKR=éožadavky=na=kaéacáíy=veřejných=sííí=komunákačních=vedení=veřejné=komunákační=sííě  

elasové= á= daíové= službó= k=érojekíovanému= objekíu= budou= vedenó= bezdráíově= a= budou=

zajášíěnó=sérávcá=íěchío=síííK=haéacáíó=sííě=a=éřísíuéó=budou=rovněž=řešáí=sérávcáK=s=lokaláíě=se=

nachází= několák= éoskóíovaíelů= íohoío= druhu= služebI= naéříklad= q= ¥= mobále= `zech= oeéublácI=

nebo=BeskódkeíK=

=

SKPKS=éožadavky=na=kaéacáíy=elekíronáckého=komunákačního=zařízení=veřejné=komunákační=sííě==

sázK=bod=SKPKR=érůvodní=zérávóK=

=

SKPKT=éředéokládané=zahájení=výsíavby  

Předéokládané=zahájení=vČsíavbó=je=koncem=roku=OMNOK=

=

SKPKU=éředéokládaná=lhůía=výsíavby=

Předéokládá=seI=že=délka=vČsíavbó=bude=N=rokK=

=

=

 



=

QU=
=

TK plreokkÁ TbCekfChÁ ZmoÁsA 

 

TKN moéás síavby 

 
TKNKN=Zdůvodnění=výběru=síavebního=éozemku=

píavební=éozemek=určenČ=k=vČsíavbě=ból=zvolen=jednak=na=základě=územních=možnosíí=obce=

kávsí= a= její= územně= élánovací= dokumeníace= a= na= základě= možnosíá= doélnění= souboru= jáž=

exásíujících= zásíavbó= v=dané= lokaláíě= Ev= okolí= uláce= mod= sČíoénouF= víceúčelovou= séoríovní=

halouK=Území=má=dobrou=dosíuénosí=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=obce=a=v=neéoslední=

řadě=umožňuje=další=rozvojK=

=

TKNKO=Zhodnocení=síavenášíě=

Území=má=éarameíró=vhodného=síavenášíěK=Během=vČsíavbó=se=lze=doéravně=á=íechnologáckó=

přáéojáí= z=nedalekČch= bodůK=sČhodou= je=aleséoň= jedno= mísío= naéojení=na= síávající=doéravní=

komunákace= mod= sČíoénouK= píavenášíě= se= nenachází= v= naíolák= íěsné= blízkosíá= síávající=

zásíavbóI=že=bó=mělo=docházeí=k=zásadnímu=negaíávnímu=vlávu=vČsíavbó=na=okolíK=

=

TKNKP=Zásady=urbanásíáckéhoI=archáíekíonáckého=a=výívarného=řešení=

rrbanásíácká=konceéce=usáluje=o=udržení=hodnoí=érosíředíK=f=kdóž=se=řešenČ=éozemek=nachází=

v=ceníru= obce= kávsíI= je= nezéochóbnáíelnČ= krajánnČ= ráz= okolního= horsívaK= sósoká= kvaláía=

přírodního= érosíředí je= dána= éředevším= vazbou= řešeného= území= na= krajánnČ= érvek=

joravskoslezskČch= a= plezskČch= BeskódI= v=jejáchž= údolí= se= obec= nacházíK= eodnoíó= okolní=

zásíavbó= jsou= reérezeníovánó= zejména= vazbou= na= zásíavbu= občanské= vóbavenosíáI= kíerá= je=

ívořena= naéříklad= maíeřskou= školkouI= jasarókovou= základní= školou= a= dalšímá= síavbamá=

občanského=vóbaveníK==

=

píavba= jako= íakováI= se=skládá=z=dvou=hlavních=čásííK= gedná=se=o= čásí= íělocváčnóI= jejíž=

součásíí=je= á=írábuna=éro=dávákó=s=umísíěním=skladovacích=érosíor=éro=nářadíK=aruhou=čásíí=je=

vlasíní= zázemí= séoríovní= haló= ívořené= éředevším= komunákačnímá= érosíoróI= šaínamáI=

ošeířovnouI=baremI= hógáenáckČmá=érosíoróI=éosálovnouI= íechnáckou=mísínosíí=a=v=neéoslední=

řadě=kancelářskČmá=érosíoróI=určenČmá=éro=zaměsínanceI=éříéadně=vedoucí=séoríovních=klubůK=

=



=

QV=
=

TKNK4=Zásady=íechnáckého=řešení=

`elČ=objekí= víceúčelové= séoríovní= haló= je= řešen= jako= neéodskleéenČK= wákladové=konsírukce=

jsou= ívořenó= základovČmá= éásóI= kíeré= se= nacházejí= éod= nosnČmá= obvodovČmá= síěnamá= a=

nosnČmá=vnáířnímá=síěnamáK=wákladové=éaíkó=jsou=umísíěnó=éod=skeleíovČm=sósíémemI=kíerČ=

ívoří= ohranáčení= érosíoru= okolo= íělocváčnóI= zdávo= nacházející= se= mezá= slouéó= má= funkcá=

vČélňového=zdáva=a=v=OKkm=á=funkcá=íeéelně=ázolačníK=wázemí=haló=je=ívořeno=jedním=éodlažímI=

jehož= nosná= konsírukce= se= skládá= ze= zdáva= moroíherm= QQ= mHa= Eobvodové= zdávoF= a= zdáva=

moroíherm=PM=mHa=Evnáířní=nosné=zdávoFI=dělící=éříčkó=jsou=ívořenó=síěnamá=íloušťkó=NRM=mmI=

íakíéž=ze=zdáva=moroíhermK=píroéní=konsírukce=zázemí=haló=se=skládá=z=keramáckČch=síroéních=

vložek= jáakoI= kíeré= jsou= uloženó= na= jednoílávČch= nosnícíchI= éřekróíó= kará= sííí= a= následně=

zaláíó= beíonovou= směsí= EkeramáckČ= síroé= moroíhermFK= wasířešení= íělocváčnó= ívoří= ocelové=

příhradové=konsírukceK=

=

= Přározené=věírání=síavbó=zajášťují=okenní=oívoró=umísíěné=v=obvodovém=élášíá=objekíu=

a=věírání=íělocváčnó=je=ívořeno=rovněž==éřározenČm=věíránímI=ale=okennímá=oívoró=umísíěnČmá=

v=OKkmI=kíeré=jsou=oéaířenó=ovládacímá=íáhló=z=důvodů=a=éoířeb=manáéulaceK=sóíáéění=objekíu=

je= řešeno= dvěma= síacáonárnímá= kondenzačnímá= koílá= BAuf= mower= eq= NKOMMI= kíeré= éracují=

s=účánnosíí=až=VT=BK=sóíáéění=zázemí=haló=je=řešeno=závěsnČmá=oíoénČmá=íělesó=s=cenírálním=

rozvodemI= vóíáéění= íělocváčnó= se= skládá= z=éodlahové= regulace= íeéloíóI= éomocí= íoénČch=

kabelůK= ao= objekíu= bude= éřávedena= vodovodní=éříéojka= ak= UM= z= veřejného= vodovodu= ak=

NRMK= soda= bude= éřávedena= do= íechnácké= mísínosíáK= ka= éoírubí= bude= osazena= vodoměrná=

sesíavaI=kíerá=se=bude=nacházeí=ve=vodoměrné=šachíěK=mříéojka=kanalázace=ak=OMM=bude=íaké=

vedena=směrem=k=íechnácké=mísínosíá=a=bude=oéaířena=revázní=šachíou=umísíěnou=na=éozemku=

ánvesíoraK=mříéojka=kk=bude=směřovaí=rovněž=do=íechnácké=mísínosíáI=v=níž=se=bude=nacházeí=

elekíroměrné=zařízeníK=mlónovodní=éříéojka=ak=UM=bude=oéaířena=ermI=sáíuovanČm=na=fasádě=

séoríovní=halóI=v=íěsné=blízkosíá=íechnácké=mísínosíáK=seřejné=osvěílení=areálu=se=bude=skládaí=

ze=síožárů=osvěílení=vČškó=R=mI=umísíěnČch=nad=komunákacemá=éro=auíomobáló=a=éarkovacímá=

élochamá= areáluK= píožáró= vČškó= P= mI= se= budou= nacházeí= nad= éěšímá= komunákacemá= areáluK=

qaío=osvěílení=budou=naéájena=éříéojkou=veřejného=osvěíleníK=

=

TKNKR=Zdůvodnění=navrženého=řešení=síavby=z=hledáska=dodržení=éříslušných=obecných=

éožadavků=na=výsíavbu=

píavba= je= navržena= íakI= že= umožňuje= sélnění= éožadavků= vóhláškó= čK= OSULOMMV= pbK= Eo=

íechnáckČch=éožadavcích=na=síavbóF=xNTz=====



=

RM=
=

TKNKS=Závěry=síavebně=íechnáckéhoI=síavebně=hásíoráckého=érůzkumu=a=výsledky=

síaíáckého=éosouzení=nosných=konsírukcí=

gedná=se=o=novosíavbuK=Žádné=z=érůzkumů=íedó=nebóló=realázovánóK=

=

TKO píanovÉní éodmínÉk éro éříéravu vČsíavby 

 
TKOKN=Údaje=o=érovedených=a=navrhovaných=érůzkumechI=známé=geologácké=a=

hydrogeologácké=éodmínky=síavebního=éozemku=

Žádné= z=érůzkumů= érovedenó= nebólóI= ale= vzhledem= k=ánformacím= éřáblážného= rozmísíění=

hornánI= vóobrazeného= v= geologácké= maéě ČoI= se= na= řešeném= éozemku= budou= vóskóíovaí=

zemánó=šíěrkoéískové=až=éískovéK=

=

TKOKO=Údaje=o=ochranných=éásmech=a=hranácích=chráněných=území=doíčených=výsíavbou==

píavba=bude=reséekíovaí=ochranná=éásma=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuróI=uvedené=v=bodě=

PKQ= érůvodní= zérávó= a= éřá= éřekročení= íěchío= éásem= v=éříéadě= ochranného= éásma= dráhó= a=

komunákace=bude=éožádáno=o=éoskóínuíí=vČjámkóI=síanovené=íěmáío=sérávcáK=gelákož=se=síavba=

bude= nacházeí= na= éozemku= ánvesíora= a= zároveň= v=okrajovČch= čásíech= íěchío= ochrannČch=

éásemI=vČjámkó=bó=měló=bČí=hodnocenó=kladněK=

=

TKOKP=AsanaceI=bourací=éráce=a=kácení=éorosíů=

Asanační= éráce= se= budou= skládaí= hlavně= z=odsíranění= navážkó= neéoířebného= maíeráálu= a=

odsíranění=kolejové= vlečkóK=ldsíranění=kolejové= vlečkó=bude=éřenecháno= séolečnosíá=České=

dráhóK=ka=éozemku=se=dále=nachází=zanedbanČ=íravní=éorosí=a=keřeI=s=jejáchž=odsíraněním=se=

rovněž=éočííáK= qóío= asanační=éráce= jsou= v=rámcá= éroéočíu=nákladů= na= vČsíavbu=zahrnuíó=ve=

zvČšené=ceně=za=íerénní=úéravóK=

==

TKOK4=Zábory=zemědělského=éůdního=fondu=a=éozemků=určených=k=élnění=funkce=lesa=

mozemkó=doíčené=síavbou=nejsou=v=evádencá=wmc=a=nenachází=se=na=lesních=éozemcích=aná=v=

jejách=ochranném=éásmuI=kíeré=čání=RM=mK=

=

TKOKR=pouvásející=síavbyI=bálance=zemních=éracíI=venkovní=a=sadové=úéravy=

ka= síavbu= víceúčelové= séoríovní= haló= nenavazují= žádné= další= souvásející= síavbóK= pkrČvka=

éloch=ornáceI= kíerá= je= kvaláíaíávně= éoužáíelná= bude=érovedena=o= mocnosíá=cca=MINR= mI= bude=



=

RN=
=

skladována=na=deéonáá=ornáce=na=éozemkuI=v=jážní=čásíá=síavenášíě=a=bude=následně=éoužáía=na=

fánální= zahradní= úéravóK= sěíšána= osíaíní= zemánó= se= vóužáje= na= íerénní= úéravóK= mřebóíečná=

zemána=nebo=ornáce=se=bude=odvážeí=na=mísío=dle=rozhodnuíí=obecního=úřadu=kávsíK=

=

= Řešené=území=se=nachází=na=rovánaíém=íerénuK=mlochó=éro=zeleň= jsou=navrženó=do=co=

možná= nejvíce= ucelenČch= celkůK= qóío= élochó= jsou= vómezenó= budoucím= érovozem= areáluI=

především= doéravnímá= komunákacemá= a= éěšímá= chodníkó= uvnáíř= areáluK= Řešené= území= je=

čásíečně= ohranáčeno= navrhovanČm= oélocenímK= sČsadba= síromů= je= sáíuována= hlavně= éodél=

uláce= mod= sČíoénouI= dále= éak= k=hlavnímu= vjezdu= do= areálu= a= íaké= u= vsíuéu= éo= éěší=

komunákacá=v=jážní=čásíá=areáluI=směrem=z=uláce=hašíanováK=

=

TKP Základní údajÉ o érovozuI éoéříéadě vČrobním érogramu a íÉchnologáá 

 
TKPKN=moéás=navrhovaného=érovozuI=éoéříéadě=výrobního=érogramu=

píavba=bude=sloužáí=hlavně=ke=séoríovnímu=vóužáíí=obóvaíel=dané=lokaláíóK=aále=bude=sloužáí=

ke=kulíurnímI=séolečenskČm=a=jának=veřejně=éroséěšnČm=akcímK=eala=může=sloužáí=k=éořádání=

séoríovních=íurnajů=obcí=kávsíI=nebo=jasarókovou=základní=školouK=

==

TKPKO=kávrh=řešení=doéravy=v=kládu=

píanovení=éoířebného=éočíu=éarkovacích=síání=je=érovedeno=dle=Čpk=TP=SNNM=„mrojekíování=

mísíních= komunákací“K= mředéokládá= seI= že= éočeí= séoríovců= užívajících= séoríovní= halu= bude=

cca=NMM=osob=a=éočeí=dáváků=se=odhaduje=na=cca=OMM=osobK=

=

szorÉc éro vČéočÉí éočíu éarkovacích mísí=

k=Z=lo=×=ha=H=mo=×=ha=×=hé=

k===celkovČ=éočeí=síání=éro=danou=síavbu=

lo=J==základní=éočeí=odsíavnČch=síání=dle=íabulkó=v=normě=

mo=J===základní=éočeí=éarkovacích=mísí=dle=íabulkó=v=normě=

ka= J= =součánáíel=vlávu=síuéně=auíomobálázaceI=kíerČ=čání=od=MITP=éro= síuéeň=auíomobálázace=N=

vozádlo=na=PIR=obóvaíele=až=éo=NI=TR=éro=síuéeň=N=vozádlo=na=NIQP=obóvaíeleK=

ké=J==součánáíel=vlávu=éolohó=územíI=kde=se=síavba=nacházíI=kíerČ=čání=od=NI=éro=všechna=území=

bez=redukceI=éo=MIORI=éro=území=v=hásíoráckém=ceníruK=

=



=

RO=
=

eala=obsahuje=OMM=mísí=éro=dávákó=L=NM=Z=mo=Z=OM=

eala=obsahuje=NMM=mísí=éro=séoríovce=L=O=Z=mo=Z=RM=

mo=celkem=hlavní=hala=Z=TM=síání=

ka=¥=volím=MIUQ=EN=auíomobál=na=P=obóvaíeleF=

ké=¥=volím=NIM=Eobce=do=R=MMM=obóvaíelF=

lo=Z=M=síání=

k=Z=lo=G=ka=H=mo=G=ka=G=ké=

k=Z=M=G=MIUQ=H=LTML=G=MIUQ=G=NIM=Z=RUIU=síání=Z[=RV=síání=

k=Z=RV=síání=

`elkem=je=éro=celČ=objekí=éoířeba=RV=síáníK==

ale=vóhláškó=PSVLOMMN=pbK= je=zajášíěno=z=íohoío=éočíu=mánK=RB=síání=éro=ánvaládó=íjK=P=síáníK=

wvolál=jsem=Q=vóhrazená=síáníK=

=

TKPKP=ldhad=éoířeby=maíeráálůI=surován=

gedná=se=o=objekí=občanské=vóbavenosíáI=séoríovášíě=s=dávákó=EhalaFI=není=nuíno=uvažovaí=

séoířebu=maíeráálu=a=surovánK=

=

=

TKPK4=Řešení=lákvádace=odéadůI=řešení=lákvádace=sélaškových=a=dešťových=vod=

ldéadó=z=areálu=budou= lákvádovánó=dle=élaínČch=éředéásůI=zákonů= a=nařízeníK=mřá=realázacá= á=

érovozu= budou= dodržovánó= hógáenácké= á= bezéečnosíní=éředéásóK= honíejneró= éro= komunální=

odéad= se= budou= nacházeí= éod= úrovní= íerénu= v=návaznosíá= na= éěší= komunákace= u= hlavního=

vjezdu=do=areáluK=

=

= pélaškové= a= dešťové= vodó= budou= lákvádovánó= dle= návrhu= éoésaného= v=bodu= SKPKQ=

érůvodní=zérávóI=kde=je=rovněž=síanoveno=jejách=množsíví=vČéočíemK=

=

TKPKR=Řešení=ochrany=ovzduší=

mlónová= koíelna= bude= osazena= dvěma= síacáonárnímá= kondenzačnímá= koílá= BAuf= mower= eq=

NKOMMI=kíeré=éracují=s=účánnosíí=až=VT=BK=malávem=éro=koíle==je=zemní=élónK=

=

= ldíahó= séalán= od= élónového= koíle= budou= zaúsíěnó= do= samosíaíného= komínu=

vóvedeného= nad= úroveň= sířechóK= mro= odvod= séalán= je= navržen= komín= z= nerezového=



=

RP=
=

komínového=sósíémuK=homín=bude=vóveden=nad=sířechuI=ve=séodní=čásíá=bude=osazeno=dno=s=

vČvodem=éro=odvod=kondenzáíu=a=díl=s=konírolním=oívoremK xTz=

=

TKPKS=Řešení=ochrany=éroíá=hluku=

síceúčelová= séoríovní= hala= nebude= obsahovaí= žádné= zařízeníI= kíeré= bó= bólo= zdrojem= hlukuI=

překračujícího=síanovené=lámáíóK=mro=séoríovní=zařízení=se=jedná=o=lámáí=SM=dBK=xTz=

=

TKPKT=Řešení=ochrany=síavby=éřed=vnáknuíím=neéovolaných=osob=

Areál= víceúčelové= séoríovní= haló=v=kávsí=bude= čásíečně= oélocenK= jísía= vsíuéů= a= vjezdů= na=

éozemek= nebudou= oéaířena= žádnČm= zabezéečovacím= sósíémem= koníroló= vsíuéu= a= íaío=

érosíransíví=budou=éro=obóvaíele=volně=éřísíuénáK=

=

TK4 Zásady zajášíění éožární ochrany síavby 

 
TK4KN=Řešení=odsíuéových=vzdálenosíí=a=vymezení=éožárně=nebezéečného=érosíoru=

Přesné= vómezení= éožárně= nebezéečného= érosíoru= není= součásíí=řešení= mé= dáélomové= éráceI=

ale= vzhledem= k=íomuI= že= zázemí= halóI= kíeré= vómezuje= obvodové= rozměró= budovó= je=

jednoéodlažníI=íak=éředéokládámI=že=v=rámcá=sálavČch=zónI=kíerČmá=budou=éředevším=okenní=

oívoróI= nedojde= k=éřekročení= odsíuéové= vzdálenosíá= nad= rámec= éozemku= ánvesíoraK= lbec=

navíc= éočííá= s=lákvádací= hal= dřevozéracovaíelského= éodnákuI= nacházejících= se= záéadně= od=

řešeného= éozemkuI= kíeré= jsou= jáž= ve= vlasínácíví= obce= a= nacházejí= se= v= blízkosíá= élánované=

séoríovní=halóK=

=

TK4KO=Řešení=éřísíuéových=komunákací=a=násíuéních=éloch=éro=éožární=íechnáku=

holem= řešeného= éozemku= éovede= v= éodsíaíě= ze= dvou= síran= éříjezdová= komunákace= mod=

sČíoénou= a= v=rámcá= éozemku= budou= navrženó= komunákaceI= kíeré= zéřísíuéní= zbČvající= dvě=

svěíové=síranó=okolo=síavbóK=Budou=élně=vóhovovaí=á=éro=éožární=mobální=íechnákuK=sšechnó=

příjezdové=komunákace=budou=šířkó=mánK=P=m=J=vóhovíK=

=

TK4KP=Zabezéečení=síavby=čá=území=síavbou=éožární=ochrany=

s=daném=éříéaděI=s=ohledem=na=éředéokládané=vóužáíí=areálu=séoríovní=halouI=se=éředéokládáI=

že=nebude=nuíno zabezéečovaí=řešené=území=síavbou=éožární=ochranóK=s=éříéadě=éoířebó=bude=

éožární=zásah zabezéečen=éříslušnČm=easáčskČm=záchrannČm=sboremK 



=

RQ=
=

TKR Zajášíění bÉzéÉčnosíá érovozu síavby éřá jÉjím užívání 

 
sšechnó=éoužáíé=maíerááló=a=vČrobkó=musí=bČí=ceríáfákované=éro=éředeésanČ=účel=éoužáííK=mro=

zajášíění= bezéečného= chodu= nové= víceúčelové= séoríovní= haló= v= kávsí= musí= ánvesíorI= obec=

kávsíI= zajásíáí= éřed= jejím= uvedením= do= érovozu= zéracování= éoélachovČch= směrnác= a= všech=

éoířebnČch=érovozních=řádůK=

=

TKS kávrh řÉšÉní éro užívání síavby osobamá s omÉzÉnou schoénosíí éohybu 

a oráÉníacÉ 

 
wásadó= řešení= vócházejí= ze= základních= éráncáéů= bezbaráérového= užívání= síaveb= s= omezenou=

schoénosíí= éohóbu= a= oráeníaceK= w= hledáska= íechnáckČch= éožadavků= zabezéečujících=

bezbaráérového= užívání= éozemních= komunákací= a= veřejného= érosíransíví= jsou= uélaíňovánó=

níže=uvedené=zásadóI=kíeré=zajášťují=samosíaínČI=bezéečnČ=a=snadnČ=éohób=osob=s=omezenou=

schoénosíí=éohóbu=a=oráeníaceW=

·= éřísíué= ke= síavbám= občanského= vóbavení= se= musí= vóíČčáí= éřározenČmá= nebo= umělČmá=

vodícímá=lánáemá=

·=éřísíué=do=všech=érosíorů=určenČch=veřejnosíá=musí=bČí=zajášíěn=vodorovnČmá=komunákacemá=

a=bezbaráérovČmá=raméamá=

·=komunákace=éro=chodce=musí=míí=mánK=šířku=chodníku=NRMM=mm=

·=vČškové=rozdíló=na=komunákacích=éro=chodce=nesmí=bČí=vóšší=než=OM=mm=

·=komunákace=éro=chodce=smí=míí=éodélnČ=sklon=nejvČše=UIPPB=

·=komunákace=éro=chodce=smí=míí=éříčnČ=sklon=nejvČše=OB=

·= na= všech= vóznačenČch= éarkovacích= élochách= musí= bČí= vóhrazena= síání= éro= osobó= wqm= v=

éožadovaném=éočíu=

·= vóhrazená= síání=éro= osobó=wqm= musí= míí= šířku= nejméně= PRMM= mm= s= manáéulační=élochou=

šířkó=nejméně=NOMM=mmI=od=vóhrazenČch=síání=musí=bČí=zajášíěn=éřímČ=bezbaráérovČ=éřísíué=

na=komunákace=éro=chodce=

·= éokud= ío= síavebně= íechnácké= éodmínkó= dovolíI= mají= míí= vóhrazená= síání= éodélnČ= sklon=

nejvČše= OB= a= éříčnČ= sklon= nejvČše= OIRBK= sšechnó= íóío= éožadavkó= jsou= sélněnó= a= jsou=

uvedenó=v=éoéásu=varáaníó=čK=OKxNSz=

=

=



=

RR=
=

TKT moéás vlávu síavby na žávoíní érosířÉdí a ochranu zvlášíních zájmů 

 
TKTKN=Řešení=vlávu=síavbyI=érovozu=nebo=výroby=na=zdraví=osob=nebo=na=žávoíní=

érosíředíI=éoéříéadě=érovedení=oéaíření=k=odsíranění=nebo=mánámalázacá=

negaíávních=účánků=

kení=éředéokládán=žádnČ=negaíávní=doéad=na=zdraví=osob=nebo=na=žávoíní=érosíředíI=kíerČ=bó=

ból=zaéříčáněn=víceúčelovou=séoríovní=halouK=

=

TKTKO=Řešení=ochrany=éřírody=a=krajány=nebo=vodních=zdrojů=a=léčebných=éramenů=

píavba=je=v=řešeném=území=umísíěna=íakI=že=reséekíuje=okolní=krajánuK=Během=vČsíavbó=bude=

síavenášíě= oélocenéI= abó= nedocházelo= k= negaíávním= vlávům= na= sousední= zelené= élochóK=

keéředéokládá=se=negaíávní=doéad=síavbó=na=okolní=éřírodu=a=krajánuK=sodní=zdroje=a=léčebné=

éramenó=v=řešeném=území=nejsou=známóK=

=

TKTKP=kávrh=ochranných=a=bezéečnosíních=éásem=vyélývajících=z=charakíeru=realázované=

píavby=

píavba=víceúčelové=séoríovní=haló=v=kávsí=svČm=umísíěním=a=urbanásíáckČm=řešením=

nevóžaduje=zřízení=ochrannČch=éásemK=Bude=nuíné=dodržeí=ochranná=éásma=novČch=sííí=daná=

legáslaíávouK=

=

TKU kávrh řÉšÉní ochrany síavby éřÉd nÉgaíávnímá účánky vnějšího 

érosířÉdí 

 
TKUKN=movodně=

píavba=se=nachází=mámo=záíoéová=územíK=léaíření=éroíá=éovodním=není=nuíné=navrhovaíK=

=

TKUKO=pesuvy=éůdy=

lsazení= síavebního= celku= reséekíuje= síávající= íerénní= konfáguracáI= kíerá= je= rovánaíáK=

kezasíavěné=élochó=budou=z=čásíá=osázenó=a=z=věíší=čásíá=zaíravněnóK=

=

TKUKP=moddolování=

píavba=se=nachází=mámo=éoddolované=územíK=

=



=

RS=
=

TKUK4=peázmácáía=

w= hledáska= zemětřesné= čánnosíá= éaíří= území= do= oblasíá= s=návrhovČm= zróchlením= základové=

půdó=ag=Z=MINO=gK=jaéa=oblasíí=je=znázorněna=v=éříloze=čK=OK==

=

TKUKR=oadon=

oadonovČ=érůzkum=éozemku=éroveden=nebólK=oadon=je=obsažen=v=zemáně=na=území=celé=ČoI=

záleží=však=na=jeho=áníenzáíěI=éodle=něhož=jsou=navrhována=éříéadná=éroíá=radonová=oéaíření=

EázolaceFK=

=

TKUKS=eluk=v=chráněném=venkovním=érosíoru=a=chráněném=venkovním=érosíoru=síavby=

keuvažuje=seI=že=éředéokládanČ=érovoz=a=zéůsob=užívání=víceúčelové=séoríovní=haló=bó=měl=

negaíávní=vláv=na=úroveň=hluku=v=okolíK=

===

=

TKV Cávální ochrana 

 
kení=znám=éožadavek=na=vóužáíí=íéío=séoríovní=haló=k=účelům=cávální=ochranóK=

=

TKNM lbjÉkíová skladba 

 
MN=¥=síceúčelová=séoríovní=hala=v=kávsí=

kavrhované=chodníkó=a=zéevněné=élochó=éro=éěší=

kavrhované=komunákace=a=éarkovací=élochó==

kavrhovaná=élocha=zeleně=¥=íerénní=úéravó==

sČsadba=zeleně=

lélocení=éozemku=

Příéojka=élónu=

Příéojka=sélaškové=kanalázace=

Příéojka=vodó=

Příéojka=elekířánó=

Příéojka=veřejného=osvěílení=

aešťová=kanalázace=

=



=

RT=
=

UK molmlČbT kÁhiAaŮ 

 
gedná=se=o=hrubČ=éroéočeí=nákladůK=aemoníáž=kolejové=vlečkó=bude=éřenechána=fármě České=

dráhó=aKsKI=éroío=se=s=ní=v=éroéočíu=neuvažujeK=Asanační=éráce=jsou=zahrnuíó=ve=zvČšené=ceně=

za= íerénní= úéravóK= `enó= jednoílávČch= éoložek= jsou= ívořenó= cenamá= P= víceúčelovČch=

séoríovních= hal= a= následného= zérůměrování= cen= jednoílávČch= éoložekI= éroéočeí= má= éouze=

oráeníační= charakíerK= `enó= za= obesíavěnČ= érosíor= vócházejí= z=cenovČch= ukazaíelů= éro= rok=

OMNOK=xNOz=

gedná=se=o=íóío=séoríovní=halóW=qeza=eodonín=

= = = = ===péoríovní=hala=hadaň=

= = = = ===jěsíská=hala=sodova=

=

TabK=4=–=mroéočeí=nákladů=síavbyI=[NOz=

=

NK=slasíní=rozéočeí=síavbó=

moložka močÉí mjK mjK CÉnaLmjK CÉna cÉlkÉm  

[bÉz amez 

MN J=síceúčelová=séoríovní=

hala=J=íělocváčna=

V=PPU= mP= Q=TSM=hč= QQ=QQU=VMM=hč=

MN J=síceúčelová=séoríovní=

hala=J=zázemí 

Q=SVM= mP= R=TPS=hč= OS=VMO=MMM=hč=

Příéojka=élónu= VQIS= m= P=MRM=hč= OUU=RMM=hč=

Příéojka=sélaškové=kanalázace=

ak=OMM=

NRIR= m= P=SMM=hč= RR=UMM=hč=

Příéojka=vodó=ak=UM= OMIS= m= P=NMM=hč= SP=VMM=hč=

Příéojka=elekířánó=kk= NMRIS= m= VTM=hč= NMO=QMM=hč=

Příéojka=veřejného=osvěílení= NOQIR= m= TSM=hč= VQ=SMM=hč=

aešťová=kanalázace= PQUIU= m= P=TMM=hč= N=OVM=SMM=hč=

kavrhované=chodníkó=a=

zéevněné=élochó=éro=éěší=¥=

zámková=dlažba=

QUO= mO= VPM=hč= QQU=PMM=hč=

kavrhované=komunákace=a= N=UVR= mO= N=QQM=hč= =O=TOU=UMM=hč=



=

RU=
=

éarkovací=élochó=J=asfalí=

qerénní=úéravó= Q=NNS= mO= QMM=hč= =N=SQS=QMM=hč=

kavrhovaná=élocha=zeleně=¥=

založení=írávníku=

Q=NNS= mO= TM=hč= OUU=NMM=hč=

sČsadba=zeleně= NQ= ks= TRM=hč= NM=RMM=hč=

lélocení=éozemku= PUS= m= VNR=hč= PRP=OMM=hč=

`elkem=xbez=amez= TU=MMM=MMM=hč=

=

OK=mrojekíové=a=ánženČrské=éráce=

= OB=z=celkové=čásíkóI=MKMO=×=TU=MMM=MMM=Z== = = N=RRM=MMM=hč=

PK=kákladó=na=umísíění=síavbó=

= OB=z=celkové=čásíkóI=MKMO=×=TU=MMM=MMM=Z== = = N=RRM=MMM=hč=

QK=oezervní=nákladó=

= RB=z=celkové=čásíkóI=MKMR=×=TU=MMM=MMM=Z== = = P=VMM=MMM=hč=

=

CÉlková cÉna síavby [bÉz amez                UR MMM MMM hč 

=

=

gelákož=se=jedná=o=veřejnou=ánvesíácáI=íak=bó=jednou=z=možnosíí=séolufánancování=

řešeného=záměru=vČsíavbó=víceúčelové=séoríovní=haló=v=kávsíI=bólo=vóužáíí=oéeračního=

érogramu=olm=joravskoslezskoI=éřičemž=bó=vČše=doíace=br=čánála=až=UR=B=celkovČch=

nákladů=séojenČch=s=vČsíavbou=a=zbólČch=NR=B=bó=bólo=éokróío=z=veřejnČch=zdrojůK=xNMz=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

RV=
=

VK ZÁsĚo 

=
`ílem= dáélomové= éráce= bólo= formou= varáaníního= řešení= zéracovaí= návrh= zásíavbó= území=

v=obcá= kávsí= víceúčelovou= séoríovní= halouK= kávrh= ból= zéracován= na= základě= žádosíá= obce=

kávsíI= kíerČ= se= skládal= hlavně= z=éoířebó= íakío= zaměřeného= séoríovního= zařízení= na= území=

obceK= modkladó= éro= vóéracování= bóló= éoskóínuíó= obcí= kávsíI= jednoílávČmá= sérávcá=

ánfrasírukíuró=a=vlasíním=érůzkumem=lokaláíóK=

=

= Důvodem=vČběru=varáaníó=éro=deíaální=zéracování=bólo=éředevším=umísíění=írábunó=éro=

dávákóI=kíerá=navazuje=éřímo=na=hrací=élochuI=za=účelem=čím=jak=nejužšího=éroéojení=dávácké=

kulásó=se=séoríovcá=na=hřášíáK=aůraz=ból=kladen=íaké=na=funkční=členění=objekíuK=síceúčelová=

séoríovní=hala=umožňuje=éořádání=íurnajů=éro=cca=NMM=séoríovců=najednou=a=sledovaí=je=může=

až=OMM=dáváků=v=hledášíáK=eala=je=navržena=jak=éro=užívání=jasarókovou=základní=školouI=éro=

účeló= íurnajůI= íak= á=éro= éoířebó=rekreačních=a=érofesáonálních=séoríovcůI= nejen=z=obceI=ale= á=

přálehlČch= oblasííK= `elé=území=vóhovuje=éožadavkům=bezbaráérového=užíváníK=píudáe= v=daném=

území= řeší= á= návaznosíá= na= doéravní= a= íechnáckou= ánfrasírukíuruI= včeíně řešení= éarkovacích=

élochK==

=

aalším= z=argumeníů= je= élánovaná= vČsíavba= kulíurního= a= séolečenského= ceníra= obce=

v=dané= lokaláíěI= včeíně= malého= náměsííI= ve= vČhledovém= období= RJNM= leíK= aůvodem= íohoío=

záměru= je= dosíaíečná= doéravní= obslužnosí= íéío= lokaláíó= a= umísíění= v=ceníru= obceK= qakío=

sáíuovaná= séoríovní= hala= bó= navícI= s=ohledem= na= jáž= zmíněnČ= záměr= vČsíavbó= ceníra= obceI=

éozáíávně=ovlávnála=aírakíáváíu=daného=územíK=

=

= kákladó=séojené=s=vČsíavbou=celého=areálu=se=éohóbují=okolo=UR=máláónů=hčK=kejedná=

se= o= nízkou= sumuI= avšak= za= éřáséění= jáž= zmíněného= oéeračního= érogramuI= uvedeného=

v=éroéočíu= nákladůI= bó= se= vČše= ánvesíáce= obce= kávsí= mohla= snížáí= na= uvedenČch= NRB= z= =

celkovČch=nákladůK==qaío=skuíečnosí=bó=měla=uróchláí=rozhodování=obce=o=vóužáíí=éoíencáálu=

řešeného=územíK=

= =

=

=

=



=

SM=
=

NMK pbZkAj fkclojAČkÍCe ZaolgŮ 

 

hnáhy: 

 

xNz= = alrqiÍhI=iK=Zonální=sírukíury;=mrahaW=ČsrqI=NVVSK=

xOz= = eApÍhI=lK=Územní=élánování;=lsíravaW=sŠBJqr=lsíravaI=OMMPK=

xPz=======p`eoÁkfiI=Bedřách=a=kolKW=mrojekíování=síaveb=byíových=a=občanských;=mrahaW=

pkqiI=NVTVK=

xQz= = jAoeliaI=hK=pídla-urbanásíácká=íyéologáe;=mrahaW=ČsrqI=NVVSK=

xRz= = ŠovqoI=mK=a=kolK=Měsíské=ánženýrsívíX=mrahaW=A`AabjfAI=NVVUK=

=

blÉkíronáckÝ zdrojÉ: 

 

xSz= Úsíav=územního=rozvojeI=YwwwKuurKcz[=

xTz= mozemní=síaváíelsívíI=YwwwKéozemnáJsíaváíelsíváKwzKcz[=

xUz= lfácáální=síránkó=obce=kávsíI=YwwwKnavsáKcz[=

xVz= ČeskČ=úsíav=zeměměřičskČ=a=kaíasírálníI=YwwwKcuzkKcz[=

xNMz= tfhfmbafbI=YczKwákáéedáaKorg[=

xNNz= jaéovČ=éoríálI=YwwwKmaéóKcz[=

xNOz= České=síavební=síandardóI=YwwwKsíavebnásíandardóKcz[ =

 

Zákony a normy: 

 

xNPz= wákon=čK=NUPLOMMS=pbK=J=l=územním=élánování=a=síavebním=řáduK=

xNQz= Čpk=TP=SNNM=J=mrojekíování=mísíních=komunákacíK=

xNRz= Čpk=TP=SMRS=J=ldsíavné=a=éarkovací=élochy=sálnáčních=vozádelK=

xNSz= sóhláška=čK=PVULOMMV=pbK=J=l=obecných=íechnáckých=éožadavcích=zabezéečujících=

bezbaráérové=užívání=síavebK=

xNTz====sóhláška=čK=OSULOMMV=pbKJ=l=íechnáckých=éožadavcích=na=síavbyK=

http://www.uur.cz/
http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/
http://www.navsi.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/


=

SN=
=

NNK pbZkAj TABribh=

=

qabK=NW=sČéás=z=kaíasíru=nemováíosíí=

qabK=OW=fdeníáfákační=údaje=síavbó=

qabK=PW=aruhó=a=čísla=sousedních=éozemků=

qabK=QW=mroéočeí=nákladů=síavbó=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



=

SO=
=

NOK pbZkAj lBoÁZhŮ 

 
lbrK=NW=wnak=obce=kávsí=

lbrK=OW=rmísíění=éarceló=ve=vzíahu=k=územnímu=élánu=obce=kávsí=

lbrK=PW=coíografáe=síávajícího=síavu=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=

NPK pbZkAj mŘÍile 

 
Příloha=čK=N=W==coíodokumeníace=současného=síavu=

Příloha=čK=O=W==jaéa=seázmáckČch=oblasíí=Čo=

Příloha=čK=P=W==sČéočeí=objemu=vsakovací=nádrže=

Příloha=čK=Q=W==mřeéočeí=séoířebó=zemního=élónu=na=kth=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 



=
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=

N4K pbZkAj sÝhobplsÉ ČÁpTf 

 
= Číslo a názÉv vČkrÉsu       Měřííko 

sČkres=čK=MN=J=páíuace=šárších=vzíahů== = = = = = JJJJJJJJJJ=

sČkres=čK=MO=J=páíuace=síávajícího=síavu= = = = = = NWNMMM=

sČkres=čK=MP=J=iámáíó=území== = = = = = = NWNMMM=

sČkres=čK=MQ=J=saráanía=N=¥=komélexní=zasíavovací=síudáe== = = NWNMMM=

sČkres=čK=MR=J=saráanía=N=¥=éůdorós=NKkm== = = = = NWNMM=

sČkres=čK=MS=J=saráanía=N=¥=éůdorós=NKkmI=funkční=členění== = = NWRMM=

sČkres=čK=MT=J=saráanía=N=¥=éůdorós=OKkm== = = = = NWNMM=

sČkres=čK=MU=J=saráanía=O=¥=komélexní=zasíavovací=síudáe== = = NWNMMM=

sČkres=čK=MV=J=saráanía=O=¥=éůdorós=NKkm== = = = = NWNMM=

sČkres=čK=NM=J=saráanía=O=¥=éůdorós=NKkmI=funkční=členění== = = NWRMM=

sČkres=čK=NN=J=saráanía=O=¥=éůdorós=OKkm== = = = = NWNMM=

sČkres=čK=NO=J=saráanía=O=¥=řezó= = = = = = = NWNMM=

sČkres=čK=NP=J=saráanía=O=¥=éohledó=N= = = = = = NWOMM=

sČkres=čK=NQ=J=saráanía=O=¥=éohledó=O= = = = = = NWOMM=

sČkres=čK=NR=J=saráanía=O=¥=doéravní=řešení== = = = = NWRMM=

sČkres=čK=NS=J==hoordánační=sáíuace== = = = = = NWNMMM=

sČkres=čK=NT=J= =sázualázace= = = = = = = = JJJJJJJJJJ=

=

=


