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A Průvodní zpráva 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky 
Místo stavby: p. č. 1249/1, k. ú. Troubky nad Bečvou [768685] 
Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve změně novely 
62/2013 Sb. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a sídlo stavebníka: TJ Sokol Troubky z.s. 

    Sportovní 744/3 
    751 02 Troubky 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Obchodní firma: IWW engeneering s.r.o. 
    Na Sádkách 1935/1 

 767 01 Kroměříž 
 IČO: 247 01 157 
 

Zodpovědný projektant: Josef Omelka 
Měrůtky 28 
767 01 Kroměříž 
Tel.: +420 725 034 502 
Číslo autorizace: 1300324 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Podkladem pro zpracování byla studie hřiště (Printles Atelier, DIČ CZ 
25391089, r. 2010), požadavky stavebníka, územní plán obce Troubky a katastr 
nemovitostí. 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území 
Jedná se o pozemek v okrajové části na jihozápadě obce Troubky, 

V Olomouckém kraji. Nemovitost se nachází v územním obvodu, kde státní správu 
katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov. V katastru nemovitostí je pozemek v současné době veden jako p. 
č. 1249/1 (výměra 4579 m2, číslo LV 10001, ostatní plocha, nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany). 

 
Sousední parcely pozemku 1249/1: 

 p. č. 1233/1 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
TJ Sokol Troubky z.s., Sportovní 744/3, 751 02 Troubky  

 
 p. č. 1233/2 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 

vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 



 p. č. 1243 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 

 p. č. 1247 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
  

 p. č. 1247 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 

 p. č. 1249/2 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 

 p. č. 1250 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 

 p. č. 1503/3 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
 

 p. č. 1510 (k. ú. Troubky nad Bečvou) 
vlastnické právo: 
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky 
  
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o pozemek, který je v současnosti využíván jako hřiště. V blízkosti se 
nachází dětské hřiště a sportovní hala. 

 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Nejsou evidována žádná omezení řešené parcely 1249/1.  
 
d) Údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o rovinný pozemek s propustnou zeminou. Dešťová voda je volně 
zasakována. Nově bude dešťová voda odváděna do zasakovacího příkopu. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

V územním plánu obce Troubky je parcela označena jako plocha smíšeného 
obytného území. V katastru nemovitostí je jako účel užívání stavby uvedeno 
sportoviště a rekreační plocha. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
Vyjádření těchto orgánů jsou součástí přílohy E. 
 
 



h) Seznam výjimek a úlevových řešení. 
Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle KN) 
p. č. 1249/1 (ve vlastnictví investora) 

 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby.  

 
b) Účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako víceúčelové sportovní hřiště. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 
  
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání osob 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 
193/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby. Jsou respektovány ČSN a zásady péče o 
bezpečnost práce a životní prostředí. 

Stavba není navrhovaná jako bezbariérová. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
 z jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů, které jsou 
součástí přílohy E. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěné – zpevněné plochy  1884,66 m2 

Terénní úpravy    297,02 m2 

Užitná plocha    1884,66 m2 

Počet uživatelů    dle současnosti využití různých hřišť 

Hřiště: 1x tenis, 1x hokej, 1x házená/malá kopaná, 2x basketbal/nohejbal, 3x 

volejbal/badminton 

i) Základní bilance stavby 
Potřeby a spotřeby  bez nároku 
Dešťové vody   průběžné zasakování drenážními rýhami a odvod 

přebytečných vod do vsakovacího štěrkového 
příkopu 



Provozní odpady  bez odpadu 
 

j) Základní předpoklady výstavby  
Stavba není členěna na etapy, věcné a časové vazby určí stavebník. 
Předpokládaná doba výstavby: IX. – XI. /2017 
 

k) Orientační náklady stavby 
Viz rozpočtové náklady stavby. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Bez členění. 

 

 

V Kroměříži, 08/2017      Vypracoval: Josef Omelka 
   IWW engeneering, s.r.o. 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o pozemek v okrajové části na jihozápadě obce Troubky, 

V Olomouckém kraji. Nemovitost se nachází v územním obvodu, kde státní správu 
katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov. V katastru nemovitostí je pozemek v současné době veden jako p. 
č. 1249/1 (výměra 4579 m2, číslo LV 10001, ostatní plocha, nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany). 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Nebyly provedeny žádné průzkumy nebo rozbory. Před provedením 
dokumentace pro provedení stavby se doporučuje provést geologický průzkum a 
geodetické zaměření parcely. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Pozemkem prochází ochranné pásmo radiové sítě. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Pozemek leží v záplavové oblasti. Nejedná se o poddolované území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Stavba svým charakterem nebude narušovat okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry nebudou stavbou měněny. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace nebo kácení dřevin. Rekonstrukce vyžaduje 
odbourání části stávající asfaltové plochy pro provedení základů sloupů a drenážních 
rýh. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
Řešená parcela nepodléhá ochraně zemědělským půdním fondem. Jiné 

pozemky stavbou nebudou zasaženy. Provedené zábory budou jen dočasné. 
 
h) Územně technické podmínky 

Stavba se nachází v okrajové části obce Troubky. Příjezd k pozemku je po ulici 
Na Dolách. 
 
i) Věcné a časové vazby, podmiňující a související práce 

Nejsou požadavky. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude využívána jako víceúčelové sportovní hřiště. 
Zastavěné – zpevněné plochy  1884,66 m2 

Terénní úpravy    297,02 m2 

Užitná plocha    1884,66 m2 

Počet uživatelů    dle současnosti využití různých hřišť 



Hřiště: 1x tenis, 1x hokej, 1x házená/malá kopaná, 2x basketbal/nohejbal, 3x 

volejbal/badminton 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus 
Stavebními úpravami nebude měněno stávající urbanistické pojetí stavby.  

 
b) Architektonické řešení 

Stavba, a její umístění, neklade nároky na architektonické řešení. 
Navržené architektonické řešení vychází ze snahy o kontextuální doplnění a 
modernizaci areálu. Navržené objemově prostorové řešení respektuje stávající 
stav a doplňuje prostor z hlediska funkčnosti. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o veřejně přístupné víceúčelové sportoviště – provozní řád bude 
vypracován před uvedením do provozu. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání 

Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena s ohledem na bezpečné užívání osobami dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Jedná se o stavbu víceúčelového sportovního hřiště a přilehlých 

zpevněných ploch. 
Hřiště o rozměrech 56 x 30 m (zaoblení rohů o poloměru 8,5 m, výměra 

1617,89 m2) bude obsahovat: 1x tenisový kurt, 1x hokejové hřiště, 1x hřiště na 
házenou/malou kopanou, 2x basketbalové/nohejbalové hřiště a 3x 
volejbalové/badmintonové hřiště. Sportovní plocha bude oplocena sloupy výšky 4 
m se síťovou výplní, pro možnost zalednění plochy v zimním období bude na 
sloupky umístěn PP mantinel výšky 1,2 m. Přístup na hřiště bude bránou 
z východní a západní strany. 

K hřišti přiléhá plocha ze zámkové dlažby, o výměře 266,68 m2, jejíž 
součástí jsou 4 pětimetrové fotbalové střídačky. Na přechodu hřiště/dlažba, 
dlažba/terén je betonový obrubník š. 50 mm. 

Osvětlení hřiště zůstává stávající. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

 Pláň a podklad povrchu: Pláň je tvořena stávající asfaltobetonovou 
plochou hřiště, v částech nacházejících se mimo jeho plochu bude pláň 
tvořena kamenivem frakce 32/63 ve vrstvě silné 170 mm, které bude 
uloženo do výkopu tak, aby horní hrana lícovala s hranou stávajícího 
asfaltobetonového povrchu hřiště. Toto kamenivo bude následně zhutněno 
na E = 25 MPa. Podklad povrchu je tvořen souvrstvím kameniva o různých 
frakcích v celkové tloušťce 200 mm pod hřištěm a 220 mm pod dlážděnou 
plochou (viz výkres D.1.1.b.2 – Příčný řez). Uzavírací vrstva kameniva 
bude zhutněna na E = 45 MPa. Na kamenivo bude provedena vrstva 



hrubého drenážního asfaltu tl. 40 mm a vrstva jemného drenážního asfaltu 
tl. 30 mm.  

 Povrch hřiště: Umělý trávník o celkové tl. 17 mm, s drenážními otvory Ф 4 
mm v roztečích 400 x 400 mm. Vsyp je z čistého křemičitého písku 
předepsané zrnitosti v množství cca 18 kg/m2. Povrch umožňuje však vody 
(60 l/m2/min) a v zimním období nastříkání vody a zřízení kluziště. Koberec 
je v barvě červenohnědé a zelené, hrací lajny š. 50 mm v barvě bílé, žluté, 
modré, zelené a červené. 

 Dlážděná plocha: Plocha š. 1500 mm kolem hřiště bude dlážděna 
zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Vydlážděna bude i plocha 23,5 x 1 m pod 
fotbalovými střídačkami.  

 Drenáž: Sběrné drény jsou tvořeny drenážními PVC trubkami DN 100, 
svodný drén je tvořen drenážními PVC trubkami DN 150. Trubky jsou 
uloženy v drenážních rýhách š. 400 mm a hloubky 500 – 680 mm (sběrné), 
680 – 870 mm (svodné) pod povrchem stávající asfaltobetonové plochy. 
Drény jsou rozmístěny po délce odvodňované plochy v osové vzdálenosti 
po 5 m. Potrubí je uloženo do lože z drceného kameniva frakce 4/8 výšky 
250 (300) mm a zasypáno drceným kamenivem frakce 8/16 výšky 250 – 
570 mm. Celá rýha je obalena geotextílií 200 g/m2. 

 Základy: Sloupy oplocení, síťové sloupky, branky a fotbalové střídačky 
jsou kotveny do základových patek z betonu C16/20. Běžné patky sloupů, 
síťových sloupků a branek jsou rozměru 400 x 400 x 800 mm. Patky blízce 
sousedících síťových sloupků a patky u branek v oplocení jsou rozměru 
400 x 900 x 800 mm. Pro ukotvení fotbalových střídaček slouží patky 
rozměru 400 x 1000 x 800 mm. Betonové obrubníky budou uloženy do 
betonového lože z betonu C12/15. 

 Oplocení: Oplocení bude provedeno z celkem 52 ocelových pozink. sloupů 
výšky 4 m. Pro možnost zalednění plochy v zimním období bude ve spodní 
části sloupů osazen PP mantinel tl. 10 mm a výšky 1,2 m. Nad mantinelem 
budou na ocelových lankách napnuté nenasákavé PE sítě 45/45/3 mm 
v odstínu světle zelená. Součástí oplocení budu i 4 integrované 
basketbalové koše. 

 Vybavení hřiště: Vybavení hřiště zahrnuje 2x hokejovou branku 
s kovovými kotvícími hroty, 2x branku na házenou/malou kopanou,1x  
soupravu pro tenis, 2x soupravu pro nohejbal, 3x soupravu pro volejbal, 4x 
integrované basketbalové koše v oplocení a 4x pětimetrovou fotbalovou 
střídačku. Vybavení hřiště musí splňovat požadavky ČSN. 

Skladba konstrukce hřiště 

- umělý trávník   17 mm  

- drenážní asfalt jemný 30 mm 

- drenážní asfalt hrubý  40 mm 

- HDK fr. 0-4 mm  10 mm 

- HDK fr. 4-8 mm  20 mm 

- HDK fr. 8-16 mm  30 mm 

- HDK fr. 16-32 mm  40 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  100 mm 

- asfaltobeton   150 mm 

- štěrkodrť   100 mm 

- makadam   200 mm 



Skladba dlážděné plochy 

- zámková dlažba  60 mm 

- HDK fr. 4-8 mm  30 mm 

- HDK fr. 8-16 mm  90 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  100 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  170 mm (zhutněno na E = 25 MPa) 

 
Výměra ploch a délky konstrukcí 

- plocha hřiště       1617,98 m2 

- dlážděná plocha      266, 68 m2 

- plochy mimo stávající asfaltobetonovou plochu  133,72 m2 

- terénní zapravení a zatravnění    297,02 m2 

- betonový obrubník      324,24 mb 

- síťové oplocení hřiště     157,41 mb 

- sběrné pvc drény DN 100     350,18 mb 

- svodné pvc drény DN 150     35,85 mb 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Vybavení bude provedeno dle ČSN a výrobní dokumentace výrobce 
vybavení. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Tato projektová dokumentace se nezabývá výměnou technických ani 
technologických zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné příloze této projektové 
dokumentace. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu. 

Zhotovitel stavby je povinen dodržet příslušné limity hluku a hodnot vibrací dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, znečištění ovzduší způsobené stavební činností dle nařízení vlády č.350/2002 
Sb. (stanovuje imisní limity, podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení 
kvality ovzduší ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb. V průběhu provádění je 
zhotovitel povinen dodržovat opatření ke snížení prašnosti a nesmí docházet k 
nadměrnému znečišťování povrchových a podpovrchových vod. Je nutné dodržovat 
ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně zákonů 
(vodní zákon) a nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 
přípustného stupně znečištění vod. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o venkovní plošnou stavbu, která neumožňuje hromadění 

radonu. 
 



b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba není ohrožena bludnými proudy. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není ohrožena technickou seizmicitou. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru a rozsahu neklade 

nároky na ochranu před hlukem. Doporučuje se zohlednit blízkost zástavby 
v provozním řádu. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Neřeší se. 
 

f) Ostatní účinky 
Stavba není ohrožena dalšími účinky. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Odvodnění - průběžné zasakování drenážními rýhami a odvod přebytečných vod 
do vsakovacího štěrkového příkopu. 

Vodovod, plynovod, přípojka NN se nenavrhuje. 
Pozemek je přístupný z ulice Na Dolách. 

 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

V rámci dopravního řešení je využito stávajících zpevněných ploch a komunikací. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Po dokončení sportovní plochy jsou navrženy terénní úpravy dotčených vnějších částí. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA. 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
Bez vlivu. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Bez vlivu. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek za závěru řízení nebo stanoviska EIA 

Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednění. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Bez požadavku. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavba splňuje stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 



B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Neřeší se. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Bude použit nový drenážní systém. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je z přilehlé komunikace – ul. Na Dolách. Napojení na 
technickou infrastrukturu bez požadavku. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hutnění vrstev bude prováděno bez použití vibrace, zhotovitelem budou zvoleny 
odpovídající postupy a mechanizace pro minimalizaci prašnosti a hlučnosti při 
výstavbě. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
Ochrana okolí staveniště se neřeší. Nejsou požadavky na asanace nebo kácení 

dřevin. Rekonstrukce vyžaduje odbourání části stávající asfaltové plochy pro provedení 
základů sloupů a drenážních rýh. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude umístěno pouze na pozemku investora, jedná se o dočasné 
zábory. 

 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Předpokládané množství odpadů vznikající při demontáži a výstavbě (ve smyslu 

zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky 93/2016 Sb.). 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený 
způsob likvidace 

Množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace do 100 kg 

15 01 02 Plastové obaly recyklace do 50 kg 

17 01 01 Beton recyklace do 500 kg 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

recylace do 100 kg 

17 05 04 Zemina nebo kameny recyklace do 10 tun 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

odvoz na skládku do 100 kg 

20 03 01 Směsný komunální odpad odvoz na skládku do 3000 kg 

 
Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a 83/2016 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

Při provádění zemních prací bude vytěženo cca 25 m3 zeminy, která bude 
uskladněna na deponii na určeném místě pozemku. Zemina bude později použita při 
zapravení terénu. 



Přísun zemin – pouze zemina schopná zúrodnění pro zatravnění 
bezprostředního okolí hřiště, deponie bez požadavků. 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při nakládání s odpady z realizace stavby bude dodržena následující podmínka 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: 

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů). 

 
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
 předpisů 

Veškeré mechanismy budou v případě nepřítomnosti odpovědných osob 
zajištěny a bude znemožněna veškerá manipulace s nimi. Provádění stavebních prací 
se bude řídit předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

Provádění stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou stanoveny zákonem 
č. 309/2006 Sb. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví není, vzhledem k rozsahu stavby, 
nutný. 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Neřeší se. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Neřeší se. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba není členěna na etapy, věcné a časové vazby určí stavebník. 
Předpokládaná doba výstavby: IX. – XI. /2017 

 
 
 
 

V Kroměříži, 08/2017      Vypracoval: Josef Omelka 

IWW engeneering, s.r.o. 
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D.1.1.a Technická zpráva 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Jedná se o stavbu víceúčelového sportovního hřiště a přilehlých zpevněných ploch 
na místě stávajícího asfaltobetonového hřiště. Stavba, a její umístění, neklade nároky na 
architektonické řešení. Navržené architektonické řešení vychází ze snahy o kontextuální 
doplnění a modernizaci areálu. Navržené objemově prostorové řešení respektuje stávající 
stav a doplňuje prostor z hlediska funkčnosti. 

Hřiště o rozměrech 56 x 30 m (zaoblení rohů o poloměru 8,5 m, výměra 1617,89 m2) 
bude obsahovat: 1x tenisový kurt, 1x hokejové hřiště, 1x hřiště na házenou/malou kopanou, 
2x basketbalové/nohejbalové hřiště a 3x volejbalové/badmintonové hřiště. Povrch hřiště 
bude tvořen umělým trávníkem s křemičitým vsypem. Sportovní plocha bude oplocena 
sloupy výšky 4 m se síťovou výplní, pro možnost zalednění plochy v zimním období bude na 
sloupky umístěn PP mantinel výšky 1,2 m. Přístup na hřiště bude bránou z východní a 
západní strany. 

K hřišti přiléhá plocha ze zámkové dlažby, o výměře 266,68 m2, jejíž součástí jsou 4 
pětimetrové fotbalové střídačky. Na přechodu hřiště/dlažba, dlažba/terén je betonový 
obrubník š. 50 mm. 

Osvětlení hřiště zůstává stávající. 
Stavba se nenavrhuje jako bezbariérová. 
 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Pláň a podklad povrchu: Pláň je tvořena stávající asfaltobetonovou 
plochou hřiště, v částech nacházejících se mimo jeho plochu bude pláň 
tvořena kamenivem frakce 32/63 ve vrstvě silné 170 mm, které bude 
uloženo do výkopu tak, aby horní hrana lícovala s hranou stávajícího 
asfaltobetonového povrchu hřiště. Toto kamenivo bude následně zhutněno 
na E = 25 MPa. Podklad povrchu je tvořen souvrstvím kameniva o různých 
frakcích v celkové tloušťce 200 mm pod hřištěm a 220 mm pod dlážděnou 
plochou (viz výkres D.1.1.b.2 – Příčný řez). Uzavírací vrstva kameniva 
bude zhutněna na E = 45 MPa. Na kamenivo bude provedena vrstva 
hrubého drenážního asfaltu tl. 40 mm a vrstva jemného drenážního asfaltu 
tl. 30 mm.  

 Povrch hřiště: Umělý trávník o celkové tl. 17 mm, s drenážními otvory Ф 4 
mm v roztečích 400 x 400 mm. Vsyp je z čistého křemičitého písku 
předepsané zrnitosti v množství cca 18 kg/m2. Povrch umožňuje však vody 
(60 l/m2/min) a v zimním období nastříkání vody a zřízení kluziště. Koberec 
je v barvě červenohnědé a zelené, hrací lajny š. 50 mm v barvě bílé, žluté, 
modré, zelené a červené. 

 Dlážděná plocha: Plocha š. 1500 mm kolem hřiště bude dlážděna 
zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Vydlážděna bude i plocha 23,5 x 1 m pod 
fotbalovými střídačkami.  

 Drenáž: Sběrné drény jsou tvořeny drenážními PVC trubkami DN 100, 
svodný drén je tvořen drenážními PVC trubkami DN 150. Trubky jsou 
uloženy v drenážních rýhách š. 400 mm a hloubky 500 – 680 mm (sběrné), 
680 – 870 mm (svodné) pod povrchem stávající asfaltobetonové plochy. 
Drény jsou rozmístěny po délce odvodňované plochy v osové vzdálenosti 
po 5 m. Potrubí je uloženo do lože z drceného kameniva frakce 4/8 výšky 
250 (300) mm a zasypáno drceným kamenivem frakce 8/16 výšky 250 – 
570 mm. Celá rýha je obalena geotextílií 200 g/m2. 



 Základy: Sloupy oplocení, síťové sloupky, branky a fotbalové střídačky 
jsou kotveny do základových patek z betonu C16/20. Běžné patky sloupů, 
síťových sloupků a branek jsou rozměru 400 x 400 x 800 mm. Patky blízce 
sousedících síťových sloupků a patky u branek v oplocení jsou rozměru 
400 x 900 x 800 mm. Pro ukotvení fotbalových střídaček slouží patky 
rozměru 400 x 1000 x 800 mm. Betonové obrubníky budou uloženy do 
betonového lože z betonu C12/15. 

 Oplocení: Oplocení bude provedeno z celkem 52 ocelových pozink. sloupů 
výšky 4 m. Pro možnost zalednění plochy v zimním období bude ve spodní 
části sloupů osazen PP mantinel tl. 10 mm a výšky 1,2 m. Nad mantinelem 
budou na ocelových lankách napnuté nenasákavé PE sítě 45/45/3 mm 
v odstínu světle zelená. Součástí oplocení budu i 4 integrované 
basketbalové koše. 

 Vybavení hřiště: Vybavení hřiště zahrnuje 2x hokejovou branku 
s kovovými kotvícími hroty, 2x branku na házenou/malou kopanou,1x  
soupravu pro tenis, 2x soupravu pro nohejbal, 3x soupravu pro volejbal, 4x 
integrované basketbalové koše v oplocení a 4x pětimetrovou fotbalovou 
střídačku. Vybavení hřiště musí splňovat požadavky ČSN. 

Skladba konstrukce hřiště 

- umělý trávník   17 mm  

- drenážní asfalt jemný 30 mm 

- drenážní asfalt hrubý  40 mm 

- HDK fr. 0-4 mm  10 mm 

- HDK fr. 4-8 mm  20 mm 

- HDK fr. 8-16 mm  30 mm 

- HDK fr. 16-32 mm  40 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  100 mm 

- asfaltobeton   150 mm 

- štěrkodrť   100 mm 

- makadam   200 mm 

Skladba dlážděné plochy 

- zámková dlažba  60 mm 

- HDK fr. 4-8 mm  30 mm 

- HDK fr. 8-16 mm  90 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  100 mm 

- HDK fr. 32-63 mm  170 mm (zhutněno na E = 25 MPa) 

 
Výměra ploch a délky konstrukcí 

- plocha hřiště       1617,98 m2 

- dlážděná plocha      266, 68 m2 

- plochy mimo stávající asfaltobetonovou plochu  133,72 m2 

- terénní zapravení a zatravnění    297,02 m2 

- betonový obrubník      324,24 mb 

- síťové oplocení hřiště     157,41 mb 

- sběrné pvc drény DN 100     350,18 mb 

- svodné pvc drény DN 150     35,85 mb 

 



Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis 
řešení, výpis použitých norem 

Vzhledem k charakteru stavby se tepelná technika, osvětlení, oslunění ani akustika 
neřeší. Doporučuje se zohlednit v provozním řádu blízkost zástavby.  

Hutnění vrstev bude prováděno bez použití vibrace, zhotovitelem budou zvoleny 
odpovídající postupy a mechanizace pro minimalizaci prašnosti a hlučnosti při výstavbě. 

 
 

 
V Kroměříži, 08/2017                Vypracoval: Josef Omelka 

IWW engeneering, s.r.o. 

 





BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

 

 

 

 

 



DRENÁŽNÍ PVC TRUBKY 

 

 

 

 

 



KONTROLNÍ PVC ŠACHTA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ 

 

 

Díky různým sestavám jednotlivých částí mají kanalizační šachty široké použití při stavbě 

kanalizačních systémů sanitárních i dešťových. Mohou být použity na cestách s velkým i 

malým silničním provozem, na zelených plochách i plochách zavlažovaných. 

Výhody šachet z PVC-U a PP: 

 lehká montáž 

 možnost plynulého nastavení výšky šachty 

 zaručená těsnost 

 odolnost proti korozi 

 v poměru k tradičním betonovým šachtám snižuje teleskopická konstrukce investiční 

náklady 

 

 Teleskopická roura o průměru 315 mm je pevně spojena s litinovým průlezem. Na 

vnějším povrchu je opatřena manžetovým těsněním k utěsnění spoje roury teleskopické 

s rourou nístějovou. 

 Roura zdvihová (hladká o průměru 400 mm, nebo vrubovaná o průměru 355 mm). 

Šachtová dna používaná pro šachty mají speciálně vytvarované dno, které spolu 

s hladkým povrchem určuje dobrou hydraulickou charakteristiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOTEXTILIE NETKANÁ 200 g/m
2
 

 

POUŽITÍ 

V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním 

a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při 

výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a 

rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. 

 

FUNKCE SEPARAČNÍ – Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi 

kterými je uložena. 

FUNKCE OCHRANNÁ – Chrání vrstvy stavební konstrukce před nepříznivými vlivy prostředí 

i provozu. 

FUNKCE FILTRAČNÍ – Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku 

vody, ale nezabraňuje pohybu vody. 

FUNKCE ZPEVŇOVACÍ – Umožňuje stabilizaci svahu. Přenáší smyková a tahová napětí v 

zemním tělese. 

 



UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH – UMĚLÝ TRÁVNÍK PRO 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

 

Umělý sportovní povrch určený pro rekreační a školní úroveň. Jedná se o umělý trávník tl. 17 

mm (15 + 2 mm) se zásypem křemičitého písku v možných odstínech červená, zelená, bílá, 

žlutá a modrá (plošná barevná kombinace + lajnování). 

POŽADOVANÉ PARAMETRY – Umělý trávník se zásypem z křemičitého písku, výška 

vlákna min. 15 mm, tl. podložky min. 2 mm, vlákno fibrelizované rovné, 100 % PP, tl. vlákna 

min. 60 mikronů, počet vpichů min. 30 000 ks/m2. 

POUŽITÍ – Pro víceúčelová hřiště a sportovní povrchy. 

NUTNO DODRŽET: 

– ČSN EN 15 330-1 Povrchy pro sportoviště – syntetická tráva a textilní povrchy určené 

hlavně pro venkovní použití – část 1 specifikace pro syntetickou trávu. 

– SPORTOVNĚ TECHNICKÉ NORMY DIN 18035-7 Sportoviště – plochy z umělých 

trávníků. 

Pokládka povrchu musí být prováděna specializovanou firmou – nutno dodržet technický list 

a technologická pravidla daného výrobku. 

 

 

 

 



DRENÁŽNÍ PODKLADNÍ ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ 

 

Vrchní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou propustná (míchaný asfaltový makadam 

2/5 nebo 2/8) v mocnosti 30 mm (cca 70 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. 

Stupeň zhutnění je cca 95%, spád 0%, rovinatost max.4 mm pod 4 m latí. 

Spodní živičná stmelená konstrukční vrstva, vodou propustná (míchaný asfaltový makadam 

2/11 nebo 2/16) v mocnosti 40 mm (cca 95 kg/m2) položený za tepla finišerem a zhutněný. 

Stupeň zhutnění 95%, spád 0%, rovinatost max.8 mm pod 4 m latí. 

Spodní asfaltová vrstva je prováděna na zpevněné podloží – drcené kamenivo zhutněné na 

E = 45 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTINEL 

Polyethylenové mantinely 

Využívají příznivých vlastností polyethylenových desek. Jsou to zejména vysoká rázová 

houževnatost, dobrá odolnost proti abrazi a použitelnost v rozsahu teplot-100 až +80°C. 

 

Polypropylenové mantinely 

 

Polykarbonátové mantinely 

Polykarbonát se vyznačuje extrémní rázovou houževnatostí, nerozbitností, netříštivostí, 

výbornou průhledností a odolností vůči nízkým a vysokým teplotám –50až +135°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ VYBAVENÍ HŘIŠTĚ 

 

Ocelová branka pro malou kopanou (házenou) 3 x 2 x 1 (0,8) m včetně sítě a pouzdra do 

betonového základu. 

  

Ocelové síťové sloupky pro tenis a volejbal/nohejbal – povrchová úprava žárovým 

popozinkováním. Sloupky osazeny do ocelového pouzdra v betonovém základu – jsou 

odnímatelné. Pouzdro je v setu s kovovým víčkem, na které se nalepí umělý povrch. 

 

Odrazová basketbalová deska s košem 1,8 x 

1,05 m. Deska bude integrována v oplocení 

hřiště. 



Dimenze vsakovacího zařízení dle ČSN 759010 

 
Odvodňovaná plocha: 

Ared = ∑Ai ∙ ψi = 1861 ∙ 0,1 = 186,1 m2 

Ai … půdorysný průmět odvodňované plochy dle druhu [m
2
] 

ψi … součinitel odtoku srážkových povrchových vod odvodňované plochy dle druhu 

 

Vsakovaný odtok: 

Qvsak = 1/f ∙ kv ∙ Avsak = ½ ∙ 2 ∙ 10-4 ∙ 18,61 = 1,86 ∙ 10-3 m3/s 

f … součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2) 

kv … koeficient vsaku [m/s] – 1 ∙ 10
-5 

 

Avsak … vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
] – odhad: Avsak = (0,1 až 0,3) ∙ Ared = 0,1 ∙ 186,1 = 18,61 m

2
 

 

Retenční objem vsakovacího zařízení: 

Vvz = hd/1000 ∙ (Ared + Avz) – 1/f ∙ kv ∙ Avsak ∙ tc ∙ 60 

hd … návrhový úhrn srážek odpovídající tc [mm] 

Ared … redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m
2
] 

f … součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2) 

kv … koeficient vsaku [m/s] – 1 ∙ 10
-5 

 

Avz … plocha hladiny vsakovacího zařízení [m
2
] 

Avsak … vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m
2
] – odhad: Avsak = (0,1 až 0,3) ∙ Ared = 0,1 ∙ 186,1 = 18,61 m

2
 

tc … doby trvání srážky určité periodicity [min] 

 

tc [min] 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

hd [mm] 11,3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33,3 36,5 37,5 

Vzd 2,08 3,29 4,03 4,47 5,06 5,45 5,86 6,12 5,64 

tc [min] 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320 

hd [mm] 38,6 39,7 40,7 41,8 45,0 46,5 64,0 71,9 

Vzd 5,17 4,71 4,22 3,76 2,34 0,61 -4,17 -10,74 

 

Celkový objem vsakovacího zařízení: 

w = Vvz/m = 6,12/0,5 = 12,24 m3 

Vvz … největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení [m
3
] 

m … pórovitost zařízení 

 

Rozměry vsakovacího zařízení: 

2,1 x 3 x 2 m = 12,60 m3 ≥ 12,24 m3 

 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení: 

Tpr = Vvz/Qvsak = 2,44/1,86 ∙ 10-3 = 1 311,83 s = 0,36 h = 22 min 

 

Doba prázdnění zařízení nesmí přesáhnout 72 h -> VYHOVUJE 

 

 

 



Provedení vsakovacího příkopu: 

Vyhloubí se jáma a vystele se geotextilií (200 g/m2) tak, aby bylo možné konci textilie překrýt celé 

budoucí štěrkové těleso s přesahem 10 cm. Do jámy se přivede drenážní potrubí. Jáma se do výšky 

potrubí zasype kamenivem frakce 32/63, zbytek jámy se zasype kamenivem frakce 16/32. Štěrk se 

shora překryje přesahující geotextílií a zakryje se další vrstvou geotextilie. Provede se zásyp 

vykopanou zeminou a povrch se zatravní. 
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