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Anotace
Současný stav ploch sportoviště v Tišnově na ulici Smíškova je havarijní a již dlouhodobě
nevyhovuje kvalitnímu a hlavně bezpečnému využití. V rámci tohoto projektu bude hřiště
zmodernizováno na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, který bude mít zabudovaný
systém chlazení. Sportoviště bude sloužit v zimních měsících pro veřejné bruslení a bude
nově osvětleno umělým osvětlením. Plánovaný zimní provoz je od listopadu do března.
V ostatních měsících zde bude možnost dalších sportovní aktivit - basketbal, volejbal, fotbal,
sportovní setkání, závody, soutěže a další. Z důvodu vyšších finančních nároků město Tišnov
připravuje žádost o dotaci z MŠMT v rámci dotačního programu 133510 Podpora materiálně
technické základny sportu. K žádosti je třeba doložit Usnesení zastupitelstva, kterým bylo
schváleno podání žádosti a garance finanční spoluúčasti do úrovně celkových nákladů
projektu. Celkové náklady projektu činí 25 552 829 Kč včetně DPH. V žádosti o dotaci budou
požadovány finanční prostředky ve výši 40% z této částky, což činí 10 221 131 Kč. Dále bude
zažádáno o dotaci z JMK na částku 1 mil. Kč. Výše vlastních zdrojů činí 14 - 15 mil. Kč.

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
SMÍŠKOVA, TIŠNOV

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Název stavby

Víceúčelové sportoviště-Smíškova, Tišnov

b) Místo stavby
Adresa:

Ulice Smíškova, Tišnov

Okres:

Brno-venkov

Katastrální území:

Tišnov , 767379

Parcelní čísla pozemků:

1847/16, 1847/17, 1847/42, 1868/22

c) Předmět projektové dokumentace
Charakteristika stavby:

Modernizace stávajícího hřiště na víceúčelové
sportoviště s umělým povrchem, novostavba
doprovodných objektů

Stupeň PD:

Dokumentace pro provedení stavby

Datum:

22.6. 2016

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI
Město Tišnov
Náměstí Míru 111
666 19 Tišnov
I.Č.: 00282707
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Architekti A90 s.r.o.
Jeníčkova 3
619 00 Brno
I.Č.: 283 18 307

Hlavní projektant:

Ing. arch.Marie Nováková
Jeníčkova 3
619 00
I.Č.: 12163856
Autorizace: 01 875 – bez specifikace oboru

Vypracoval:

Ing. arch. Libor Novák
Trávníky 77
613 00 Brno
I.Č.: 75787466

B.

ÚČEL OBJEKTU
Záměrem investora je modernizace stávajícího, dnes již zcela
nevyhovujícího, hřiště při ZŠ Smíškova v Tišnově. Nově bude realizován
chladící systém, který umožní využití hřiště i v zimních měsících pro bruslení.
Stavba je navržena na parcelách p.č: 1847/16, 1847/17, 1847/42,
1868/22, 1847/41 katastrální území Tišnov (767379), okres Brno-venkov.

C.

FUNKČNÍ NÁPLŇ
Stávající funkce zůstane zachována, i nadále se bude jednat o
sportovní plochu.

D.

KAPACITNÍ ÚDAJE
Zastavěná plocha … 2 584 m2

C.

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ,
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Zásady architektonického řešení:
Architektonicky se jedná o sportovní plochu, kde jsou uplatněny
soudobé moderní materiály s důrazem kladeným nejen na funkčnost celku, ale
i estetickou stránku. Dominantními materiály budou umělé povrchy – umělá
tráva s křemičitým vsypem, umělý polyuretanový povrch.
Zásady funkčního řešení:
Jedná se o sportovní plochu, která je v návaznosti na garáž pro rolbu,
přístřešky se skříňkami pro návštěvníky sportoviště a sklad.
Zásady dispozičního řešení:
Hřiště je navrženo v místě stávajícího hřiště.
Zásady výtvarného řešení:
Jedná se o sportoviště, nejsou navržena žádná výtvarná díla.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace:
Stavba je přístupná osobám se sníženou schopností pohybu a
orientace.
D.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.

BOURACÍ PRÁCE
Je bezpodmínečně nutné před zahájením všech prací přesné
vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v prostoru navrhované
stavby, zejména pak provést odpojení stávajícího umělého osvětlení od
zdroje el. napětí a to včetně všech vodičů a napájecích kabelů.
Poloha inženýrských sítí bude případně upřesněna sondami.
Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně, se
zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich přerušení.
Budou odstraněny stávající betonové zahradní obrubníky.
Bude odstraněn stávající povrchový betonový odvodňovací žlab.
Bude odstraněna stávající betonová dlažba u vstupu do areálu.
Bude odstraněna stávající umělá tráva z běžeckého oválu a sprinterské
rovinky.
Bude odstraněn stávající asfaltový povrch v prostoru hřiště i v prostoru
před tenisovou stěnou. Asfaltový povrch v prostoru hřiště bude odstraněn
včetně stávajících podkladních vrstev.
Bude odstraněno stávající pískové doskočiště včetně obrubníku
z gumového granulátu.
Budou odstraněny stávající ocelové kůly pro volejbal, ocelové
konstrukce pro basketbal, stávající ocelové branky na házenou.
Budou odstraněny stávající stožáry umělého osvětlení.
Budou odstraněny stávající lavičky.
Vyznačené keře, túje a smrk budou pokáceny.

D.2.

ZEMNÍ PRÁCE
V rámci projektové dokumentace pro územní řízení byl zpracováno
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení. Investor je povinen
zhotoviteli Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení
poskytnout a tento je povinen je v plné míře respektovat !
V rámci zemních prací bude provedena celková úprava terénu, sejmutí
stávajících horních vrstev hřiště a zeminy, bude proveden odkop zeminy a
vysvahování terénu.
Před stavbou drenážního systému a pokládkou konstrukčních vrstev
bude třeba povrch zemní pláně upravit ve sklonu 1% a zhutnit. Teprve po této
úpravě pláně bude provedeno hloubení drenážního systému.
Rýhy pro drenážní systém budou orientovány tak, aby srážková voda
stékající po povrchu pláně byla co nejrychleji zachycena a odvedena
drenážním systémem do vsakovacího systému.
Další zemní práce budou v sobě zahrnovat výkopy pro základy (zákl.
patky kůlů pro volejbal, basketbal, zákl. patky sloupků oplocení a zákl. patky
stožárů umělého osvětlení.
Bude provedeno vyhloubení výkopu pro realizaci technického kanálu.
Bude proveden výkop pro realizaci vsakovacího systému.
V rámci finálních terénních úprav v okolí hřiště bude provedeno
ohumusování a zatravnění parkovou směsí.

Vytěžená zemina bude odvezena na povolenou skládku dle určení
investora.
Modul přetvárnosti Edef neupravené pláně (pod svrchním horizontem
stávajících ploch) je navržen v rozmezí 30-40 MPa – nutno ověřit zkouškami
při odkrytí pláně. Z hlediska úpravy zemin pod zpevněnými plochami je
v případě výskytu soudržných jílovitých zemin doporučena úprava podloží
například formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca
2-5% o tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,3 až 0,4m (nutno
ověřit technologickými zkouškami při odkrytí pláně).
V případě výskytu nehomogenních zemin, případně zemin
s vyšším podílem organické složky je nutno předpokládat v nezbytně
nutném rozsahu jejich odtěžení a výměnu. Po terénních úpravách na
lokalitě je doporučeno provedení kontrolního protokolárního určení modulu
přetvárnosti na projektované úrovni pláně a případné upřesnění vlastního
navrženého technologického postupu úpravy podloží. V případě použití
místních zemin do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady:
- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním
- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost
při dodržení vlhkosti blízké vlhkosti optimální
- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď
časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem
- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95%
PS
Při použití odtěžených zemin do násypů pod zpevněné plochy je
nutná úprava případně stabilizace těchto zemin.
Jako možná varianta je stabilizace:
- jinou zeminou
- hydraulickými pojivy
Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou
zařazeny dle požadavků dle ČSN 73 6133 ( nahrazující normu ČSN 73 30
50 ) do třídy těžitelnosti I. ( dle ČSN 733050 převážně do 3. třídy
těžitelnosti ). Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí
chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo
krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit
bezprostředně před vybudováním základu anebo přede položením potrubí.
Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno provádět
pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při
výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. Použije se
pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V
případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně
vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých
nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Kanalizaci a
kanalizační objekty nutno provést vodotěsně. S čerpáním podzemní vody není
nutno uvažovat. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem,
stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.
Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se
zasypávat po 0.3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn
dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých
zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je
možno navrhovat v poměru 1 : 2. Okraje nepažených výkopů je nutné
nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také
pažit.

V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto
skutečnosti:
- Jílovité hlíny a jíly, v kterých budou prováděny výkopové práce jsou
náchylné v případě vyšší vlhkosti k rozbřídání
- Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce, nezatěžovat
břehy výkopu při zemních pracích a zásyp výkopu provádět hutněným
doporučeným materiálem
- Poněvadž jsou jílovité zeminy náchylné k rozbřídání, je nutno niveletu v
těchto zeminách chránit nejen proti atmosférickým vlivů, ale i proti
potencionálním únikům vody z potrubí. Trvalým podmáčením těchto zemin by
mohlo dojít ke ztrátě jejich pevnosti a dodatečnému přetvoření základové
půdy.
Při výskytu jakékoli anomálie v průběhu výkopových prací (např.:
výskyt nepropustných zemin, vysoká hladina podzemní vody) nutno
přizvat geologa !

D.3.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Po dokončení zemních a výkopových prací budou provedeny základové
konstrukce. Jedná se o základové patky sloupků oplocení, zákl. patky pro
osazení ocel. kůlů na volejbal, basketbal a zákl. patky stožárů umělého
osvětlení. Dále se jedná o základové pasy pro stěny instalačního kanálu.
Zákl. patky ocel. sloupků oplocení budou z betonu prostého C16/20 o
rozměru 400x400mm. Základová spára bude v nezámrzné hloubce. Podsyp
základů ze štěrkopísku tl. 100mm.
Pouzdrový základ pro osazení kůlů na volejbal bude tvořen zákl. patkou
o rozměrech 500/500 mm, beton prostý C16/20. Zákl. spára bude
v nezámrzné hloubce. Podsyp základů ze štěrkopísku tl. 150mm.
Pouzdrový základ pro osazení konstrukce basketbalového koše bude
tvořen zákl. patkou o rozměrech 700/700 mm, beton prostý C16/20. Zákl.
spára bude v nezámrzné hloubce. Podsyp základů ze štěrkopísku tl. 150mm
Zákl. patka stožárů umělého osvětlení je navržena o rozměru
1,5x1,5x1,5m z betonu prostého tř. C21/25. Patka bude založena na vrstvě
podkladního betonu C12/15 o tl. 100 mm a vrstvě štěrkopísku tl. 100mm.
Nutná úprava zákl. patky pro instalaci el. kabelů (při betonáži základů je nutno
uložit ochranou trubku pro uložení přívodního kabelu a uzemňovacího drátu) –
viz. část elektro (Ing. Muller).
Zákl. pas technického kanálu o šířce 400mm je navržen z betonu
prostého C16/20. Při betonáži osadit ocelové trny øR12/1100mm po 250mm.

D.4.

SPOROTVIŠTĚ
Víceúčelové hřiště pro zimní a letní provoz
Víceúčelové hřiště je navrženo s umělým povrchem – umělá tráva
s křemičitým vsypem vhodná pro zamražení. Umělá tráva bude položena na
plastový chladící rošt, který bude zasypaný křemičitým pískem bez ostrých
hran frakce 1/2mm, zpevněným epoxidem. Hřiště je po svém vnějším obvodu
lemováno betonovým chodníkovým obrubníkem 100/10/25, uložen do lože
z prostého betonu třídy C12/15. a z části instalačním kanálem.
Víceúčelové hřiště o rozměru 44,4m x 23m se bude sestávat
z lajnování pro házenou/futsal, volejbal+nohejbal a florbal. V zimních měsících
bude hřiště opatřeno mobilními mantinely určenými pro zamražení do ledu pro
ledovou plochu o rozměrech 20x40m. Ledová plocha bude určena pro veřejné
bruslení, krasobruslení, není koncipována podle parametrů mezinárodní

hokejové federace. Mantinely budou opatřeny třemi vraty pro vjezd rolby a
jedněmi vrátky pro vstup na ledovou plochu.
Po srovnání, vysvahování, zhutnění pláně, položení drenážních trubek
a provedení základových konstrukcí bude provedeno vlastní hřiště.
Konstrukční skladba hřiště S1:
-UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM URČENÁ PRO ZAMRAŽENÍ
TL.20MM
-PLASTOVÝ ROŠT CHLAZENÍ ZASYPANÝ KŘEMIČITÝM PÍSKEM BEZ
OSTRÝCH HRAN FR.1-2MM ZPEVNĚNÝM EPOXIDEM TL.45MM
-SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200G/M2
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ JEMNOZRNNÝ-AKOJ TL.40MM
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ HRUBOZRNNÝ-AKOH TL.50MM
-KAMENIVO FRAKCE 0-4 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 8-16 TL.60MM
-ZHUTNĚNÉ PĚNOVÉ SKLO FRAKCE 16-32 TL.200MM
-KAMENIVO FRAKCE 16-32 TL.60MM
-KAMENIVO FRAKCE 32-63 TL.160-390MM
-ŠTĚRKOPÍSEK 2/15 TL.50 MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ,SPÁD 1%,Edef.2,MIN.30MPA
Poměr epoxidu v křemičitém písku nutno konzultovat s výrobcem
chladícího systému.
Místo zpevnění křemičitého písku epoxidem lze uvažovat vložení
tkané vodopropustné geotextilie mezi plastový rošt chlazení a umělou
trávu s křemičitým vsypem. Vzhledem k vývoji technologie nutno
konzultovat s výrobcem chladícího systému a umělého trávníku!
Víceúčelové hřiště pro letní provoz
Víceúčelové hřiště je navrženo s umělým povrchem – umělá tráva
s křemičitým vsypem zelené barvy. Hřiště je po svém vnějším obvodu
lemováno betonovým chodníkovým obrubníkem 100/10/25, uložen do lože
z prostého betonu třídy C12/15.
Víceúčelové hřiště se sestává z hřiště s lajnováním pro volejbal a
basketbal (rozměry hřiště pro basketbal byly upraveny, neodpovídají
standardním rozměrům basketbalového hřiště).
Po srovnání, vysvahování, zhutnění pláně, položení drenážních trubek
a provedení základových konstrukcí bude provedeno vlastní hřiště.
Konstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem je navržena
v následující skladbě S2:
-UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM TL.20MM
-SMĚS-MIX FRAKCÍ 0-4 S 4-8 KLADENO FINIŠEREM TL. 60MM
-PODSYPOVÁ DRŤ FRAKCE 8-16 60MM
-MAKADAM FRAKCE 32-63MM TL.160-410MM
-ŠTĚRKOPÍSEK 2/15 TL.50 MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ,SPÁD 1%,Edef.2,MIN.30MPA
Běžecký ovál, sprinterská rovinka
Běžecký ovál o délce 200m se sprinterskou rovinkou pro sprint na 50m,
a 60m je navržen s umělým monolitickým vodopropustným PUR povrchem,
který bude mít certifikát IAAF.
Skladba konstrukčních vrstev S3 bude následující:
-MONOLITICKÝ VODOPROPUSTNÝ PUR POVRCH TL.13MM
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ JEMNOZRNNÝ-AKOJ TL.40MM
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ HRUBOZRNNÝ-AKOH TL.50MM

-KAMENIVO FRAKCE 0-4 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 8-16 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 16-32 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 32-63 TL.170 MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, SPÁD 1%, Edef2,MIN.30MPA
Skladba konstrukčních vrstev místě navrženého vsaku S6:
-MONOLITICKÝ VODOPROPUSTNÝ PUR POVRCH TL.13MM
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ JEMNOZRNNÝ-AKOJ TL.40MM
-ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ HRUBOZRNNÝ-AKOH TL.50MM
-KAMENIVO FRAKCE 0-4 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 8-16 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 16-32 TL.40MM
-KAMENIVO FRAKCE 32-63 TL.1530-1575 MM
-ŠTĚRKOPÍSEK 4/8 TL.50MM
Sprinterská rovinka se bude sestávat ze čtyř běžeckých drah, šířka
jedné běžecké dráhy je 1,22m. Bude sloužit pro sprint na 60m, a 50m.
Sprinterská rovinka bude zakončena výběhem, na který bude navazovat
pískové doskočiště pro skok daleký o šířce sprinterské rovinky.
Běžecký ovál se bude sestávat ze tří běžeckých drah o délce 200m.
Ovál a sprinterská rovinka budou po svém vnějším obvodu lemovány
betonovým chodníkovým obrubníkem 100/10/25, v zatáčkách 50/10/25.
Obrubník bude uložen do lože z prostého betonu C12/15. Po svém vnitřním
obvodu bude z větší části lemován štěrbinovým odvodňovacím žlabem pro
sportoviště, v místě navrženého povrchového betonového žlabu je mezi
žlabem a sprinterskou rovinkou navržen betonový chodníkový obrubník
100/10/25.
Lajnování a tloušťka lajn běžeckého oválu a sprinterské rovinky – dle
platného manuálu IAAF.
Skok daleký
Doskočiště pro skok daleký navazuje na sprinterskou rovinku v celé její
šířce, rozměr 10x4,88m. Doskočiště bude po svém obvodu lemováno
betonovým chodníkovým obrubníkem 100/10/25, uloženým do lože z prostého
betonu C12/15. Jako rozběhová dráha bude sloužit sprinterská rovinka.
Odrazové břevno bílé barvy o šířce 200mm je navrženo přes dvě běžecké
dráhy ve vzdálenosti 1m od vnitřního okraje pískového doskočiště a bude
zapuštěno do úrovně běžecké dráhy – podrobně viz manuál IAAF.
Doskočiště bude vyplněno zkypřelým vlhkým pískem a jeho povrch
bude zarovnán do úrovně odrazového břevna. Skladba konstrukčních vrstev
doskočiště S7:
-ZKYPŘELÝ PÍSEKPÍSEK FR.0/1 TL.500MM
-VODOPROPUSTNÁ GEOTEXTILIE
-HUTNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.0-32 TL.50MM
-MAKADAM FRAKCE 32-63MM-TL.160MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
Vrh koulí
Kruh pro vrh koulí je navržen o vnitřním průměru 2135 mm. Obvod
kruhu bude tvořen obručí z páskové oceli 6/75mm, jejíž horní líc bude v úrovni
okolního terénu. Vnitřní plocha kruhu bude z betonové mazaniny C25/30 tl.
40mm – povrch nesmí být hladký, naopak musí být vodorovný a o 20 mm pod
horním okrajem obruče. Skladba konstrukčních vrstev kruhu:
- BETONOVÁ MAZANINA C 25/30 TL.40MM

-

BETON C15/20 VYZTUŽEN OCEL.SÍTÍ 100/5x100/5 TL.100MM
PODKLADNÍ BETON C 8/10 TL. 100 MM
ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 MM TL.150 MM
UPRAVENÁ PLÁN-HUTNĚNÁ/HUTNĚNÝ NÁSYP Edef2,min.
30MPa

Po obvodu kruhu je navržen základový pas šířky 30 mm z betonu
C15/20. Zákl. spára bude v nezámrzné hloubce. Zákl. pas bude rozšířen
v místě zarážecího břevna.
Kruh bude opatřen zarážecím břevnem bílé barvy.
Vně kruhu, v délce alespoň 750 mm na obě strany od vnitřní hrany
obruče, musí být vyznačeny bílé čáry široké 50 mm. Zadní hrana těchto čar
musí tvořit prodloužení teoretické přímky vedené středem kruhu kolmo na osu
výseče.
Při betonáži kruhu osazeny 4 PVC trubky o vnitřním průměru 15mm pro
odvod dešťové vody. Zachycená dešťová voda bude svedena do podkladních
vrstev, kde se bude rovnoměrně vsakovat do podloží.
D.5.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM A ODVODNĚNÍ
Systém odvodnění je tvořen sběrnou kanalizací z drenážních trubek
z PE černé barvy, s velkou vsakovací schopností (zvýšená plocha drenážních
otvorů). Drenážní potrubí je navrženo s vysokou mechanickou a chemickou
odolností proti vápnění. Drenážní potrubí bude spojováno pomocí
systémových drenážních tvarovek. Zachycená dešťová voda bude svedena do
vsakovacího systému.
Odvodnění víceúčelového hřiště pro zimní a letní provoz bude pomocí
dvou větví. Každá navržená větev se sestává z hlavního svodného drénu DN
160mm a sklonu 1,0%, který je napojen na vsakovací systém. Na hlavní
svodný drén budou napojeny vedlejší drény o DN 100mm a sklonu 0,5%.
Odvodnění víceúčelového hřiště pro letní provoz bude pomocí jedné
větve o hlavním svodném drénu DN 160mm a sklonu 1%, na který budou
napojeny vedlejší drény DN 100mm a sklonu 0,5%. Hlavní svodný drén bude
napojen na vsakovací systém.
Běžecký ovál a sprinterská rovinka budou odvodněny pomocí dvou
větví s hlavním svodným drénem DN 160mm o sklonu 0,5%, na který budou
napojeny drény vedlejší DN 100mm o sklonu 0,5%. Hlavní svodné drény
budou napojeny na vsakovací systém.
Povrchové odvodnění běžeckého oválu a sprinterské rovinky bude
zajištěno podél vnitřního okraje oválu pomocí štěrbinového odvodňovacího
žlabu pro sportoviště. Žlab je navržen z jednoho bloku bez volných částí a bez
lepené spáry, s jednou řadou vtokových otvorů. Světlá šířka žlabu – 125mm,
stavební šířka 160mm, stavební výška 200mm. Navržený žlab bude vyroben
z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím. Žlabová
linie bude skládána z 1m dlouhých dílů, které jsou v obloukových částech
oválu vyrobeny s patřičným poloměrem pro bezvadné vyskládání obloukové
linie. V místě vtokové štěrbiny bude žlab zvýšený pro snadné napojení
umělého povrchu oválu. Překrytí žlabu bude řešeno plastovým odnímatelným
krytem, který slouží i jako vyznačení oblouku či konce dráhy. Odtok žlabu je
řešen pomocí systémových vpustí s kalovým košem a s integrovaným
těsněním pro vodotěsné napojení k potrubí DN 150mm. Žlab bude uložen do
lože z betonu prostého C12/15. Zachycená dešťová voda bude kanalizačním
potrubím (řešeno samostatnou přílohou PD – zpracoval Forejt) odvedena do
vsakovacího systému.

V místě sprinterské rovinky s navazující zámkovou dlažbou bude
štěrbinový žlab pro sportoviště nahrazen povrchovým odvodňovacím žlabem
z betonových tvarovek 50/50/13 uložených do betonového lože C12/15,
opatřeným dvěmi dešťovými vpusťmi s litinovou mříží a lapačem nečistot.
Vpusti budou napojeny na vsakovací systém.
Podél vnějšího obvodu běžeckého oválu jsou navrženy 2 povrchové
žlaby z betonových tvarovek 50/50/13, které budou uloženy do lože z prostého
betonu C12/15. Žlaby budou opatřeny dešťovými vpustmi s litinovou mříží a
lapačem nečistot a budou pomocí dešťové kanalizace (samostatná příloha PD
– zpracoval Forejt) napojeny na vsakovací systém.
Dno technologického kanálu bude odvodněno svodným drénem DN
100mm o sklonu 0,5 %, který bude napojen na vsakovací systém.
Odvodňovací pera budou provedena do upravené zemní pláně ve
spádu 1,0% a to tak, aby zachycená srážková voda byla co nejrychleji
odváděna do vsakovacího systému. Drenážní trubky budou obsypány
tříděným říčním štěrkem frakce 16-22 mm, alternativně fr. 8-16 mm.
Zachycená dešťová voda bude odvedena do vsakovacího systému o
půdorysném rozměru 43,2x5,615m. Vsakovací systém je částečně navržen
z polypropylénových vsakovacích bloků a částečně z hrubého drceného
kameniva. Část ze vsakovacích bloků je navržena ze 180 polypropylenových
vsakovacích bloků o rozměru 1200x600x610mm, tři z bloků budou opatřeny
integrovanou kontrolní a proplachovací šachtou o vnitřním ø400mm. Bloky
budou po obvodu obaleny systémovou geotextilií 300g/m2. Část vsakovacího
systému navržená z hrubého drceného je navržena z kameniva frakce 3263mm. Po svém obvodu bude obalen geotextilií 300g/m2. Dno vsaku bude
tvořit vyrovnaná pláň štěrkopískem 4/8 v tl. 50mm. Dno a stěny výkopu pro
vsakovací systém budou chráněny geotextilií 300g/m2. Geotextilie bude
pokládána příčně k podélné ose rýhy. U každého styku geotextilie je nutné
zajistit přesah 0,5m. Konce pásů geotextílie se provizorně upevní na konci
výkopu resp. stěnách výkopu. Přesah by měl být 0,5m na obou stranách
výkopu. Pásy na čelní straně se pokládají tak, aby jejich horní, dolní a boční
konce přesahovaly o 0,5m. Před pokládkou vsakovacích prvků a kameniva
bude provedena přejímka základové spáry vsakovacího objektu
geologem ! Při výskytu jakékoli anomálie v průběhu výkopových prací
(např.: výskyt nepropustných zemin, vysoká hladina podzemní vody)
nutno přizvat geologa ! Po ukončení vystrojovacích prací vsakovacího
objektu bude provedena poloprovozní nálevová zkouška za účelem ověření
funkčnosti zasakovacího systému. Zasakování podrobně viz. Inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení zpracované Ing. Kmetěm.
Drenážní systém je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat a čistit.
D.6.

OPLOCENÍ A OCHRANNÉ SÍTĚ
Po obvodu víceúčelového hřiště pro zimní a letní provoz a ze tří stran
po obvodu víceúčelového hřiště pro letní provoz je navrženo oplocení o výšce
4m. Výplň oplocení je navržena z plotových panelů svařovaných z ocel. prutů
ø5mm. Rozměr ok 200x50mm. Panely budou zpevněny prolisováním tvaru
„V“, žárově zinkovány. Jsou navrženy panely o šířkách 2500mm a 3000mm.
Panely budou kotveny k ocelovým sloupkům z jäklu 100/50/3mm, v rohovývh
polích a v místě navržených bran 100/100/3mm, v=4000mm, l=4700mm.
Krajní pole a některá pole uprostřed budou vyztužena ocel. vzpěrami
ø60,3/3,2mm. Hřiště pro zimní a letní provoz bude přístupné vstupní brankou
960/2010mm z jäklu 60/60/3mm a třemi bránami pro vjezd rolby 2940/3250
z jäklu 100/100/3mm. Sloupky budou vetknuty do základových patek z betonu

prostého C16/20 o rozměru 400x400mm. Veškeré prvky oplocení budou
žárově zinkovány.
D.7.

TECHNOLOGICKÝ KANÁL
Stěny technologického kanálu jsou navrženy z betonových bednících
tvarovek, které budou uloženy na základovém pasu z prostého betonu
C16/20. Při betonáži pasů budou osazeny ocelové trny øR12/1100mm po
250mm. Výplň tvarovek bude z betonu C20/25. Horní líc tvarovek bude tvořit
nadbetonovávka z betonu C20/25 s ozubem (v místě pororoštu) 30mm (v
místě osazení ocelového plátu) 20mm. Při betonáži budou do nadbetonovávky
(v místě styku s víceúčelovým hřištěm) vloženy trubky z PE o vnějším
ø28,5mm a vnitřním ø22,9mm, délky 200mm. Osová vzdálenost trubek 50mm.
Krytí technologického kanálu bude žárově zinkovaným pororoštem
1000x1000x30mm. v místě vjezdu rolby na ledovou plochu je místo pororoštu
navržen ocelový plát 100/3500/20mm. Dno technologického kanálu bude
tvořeno štěrkodrtí frakce 32-63mm prosypaná štěrkodrtí 8-16, 11-22mm tl.
200mm, krytá vrstvou extrudovaného polystyrénu tl. 120mm. Pod úrovní dna
je navržen svodný drén pro odvod dešťové vody – viz. bod D.5.

D.8.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
Je navrženo 8 stožárů umělého osvětlení o výšce 8m. Ve výkresové
dokumentaci (výkres č. D.1.1.3.) jsou označeny písmeny S1, S2 a S3. Stožáry
s označením S1 a S2 jsou navrženy podél delších stran víceúčelového hřiště
pro zimní provoz a stožáry s označením S3 jsou navrženy vždy v čele oblouku
běžeckého oválu. Stožáry S1 a S2 mají výložníky s reflektory umístěnými na
obě strany a to tak, aby bylo současně osvětleno víceúčelové hřiště i běžecký
ovál. Stožáry budou žárově zinkovány.
Stožáry s označením S1:
Osvětlovací sestava 1 - vysoce robustní ocelový stožár třístupňový,
výška 8000mm, průměr stožáru 219/159/114mm, povrchová úprava žárový
zinek s atypickým držákem, který má mechanismus pro správné uchycení a
nasměrování 6ks svítidel, včetně svorkovnice a provozních dvířek, stožár
splňuje normy EN 40-5, stožár je osazen následně: 3ks výbojkových
reflektorových svítidel se speciální asymetrickou vyzařovací charakteristikou s
úhlem 55°, krytí IP66 IK07, materiál robustní hliník, lakovaný v barvě grafitověšedá, 1x400W/4500K, dále 2ks výbojkových reflektorových svítidel se
speciální symetrickou vyzařovací charakteristikou s úhlem 2x25°/2x47°, krytí
IP66 IK07, materiál robustní hliník, lakovaný v barvě grafitově-šedá,
1x400W/4500K, a dále 1ks výbojkového reflektorového svítidla se speciální
asymetrickou vyzařovací charakteristikou s úhlem 55°, krytí IP66 IK07,
materiál robustní hliník, lakovaný v barvě grafitově-šedá, 1x250W/4500K.
Stožáry s označením S2:
Osvětlovací sestava 2 - vysoce robustní ocelový stožár třístupňový,
výška 8000mm, průměr stožáru 219/159/114mm, povrchová úprava žárový
zinek s atypickým držákem, který má mechanismus pro správné uchycení a
nasměrování 6ks svítidel, včetně svorkovnice a provozních dvířek, stožár
splňuje normy EN 40-5, stožár je osazen následně: 5ks výbojkových
reflektorových svítidel se speciální asymetrickou vyzařovací charakteristikou s
úhlem 55°, krytí IP66 IK07, materiál robustní hliník, lakovaný v barvě grafitověšedá, 1x400W/4500K, a dále 1ks výbojkového reflektorového svítidla se
speciální asymetrickou vyzařovací charakteristikou s úhlem 55°, krytí IP66

IK07, materiál
1x250W/4500K.
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Stožáry s označením S3:
Osvětlovací sestava 3 - vysoce robustní ocelový stožár třístupňový,
výška 8000mm, průměr stožáru 159/133/114mm, povrchová úprava žárový
zinek s atypickým držákem, který má mechanismus pro správné uchycení a
nasměrování 3ks svítidel, včetně svorkovnice a provozních dvířek, stožár
splňuje normy EN 40-5, stožár je osazen následně: 3ks výbojkových
reflektorových svítidel se speciální asymetrickou vyzařovací charakteristikou s
úhlem 55°, krytí IP66 IK07, materiál robustní hliník, lakovaný v barvě grafitověšedá, 1x400W/4500K.
Připojení stožárů ke zdroji el. energie řeší projekt elektro, který
vypracoval Ing. Muller a je součástí této projektové dokumentace.
D.9.

KOMUNIKACE
Komunikace v prostoru navrženého sportoviště jsou navrženy za
zámkové dlažby ve dvou konstrukčních skladbách – pro pěší provoz a pro
lehký provoz umožňující pojezd rolby. Komunikace budou po svém obvodu
lemovány betonových chodníkovým obrubníkem 100/10/25, resp. 50/10/25 (v
zatáčkách) uložen do lože z betonu prostého C12/15. Konstrukční skladba
pro pěší provoz S4 je navržena i v místě podlahy přístřešků stavebního
objektu SO 02. Skladba konstrukčních vrstev S4!
-BETONOVÁ DLAŽBA PRO PĚŠÍ PROVOZ 20/16/6,BARVA ŠEDÁ TL.60MM
-ŠTĚRK FRAKCE 0-4MM TL.30MM
-ŠTĚRK FRAKCE 8-16MM TL.60MM
-ŠTĚRK FRAKCE 16-32MM TL.200MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2,MIN.30MPA
Skladba konstrukčních vrstev komunikace pro lehký provoz S5:
-BETONOVÁ DLAŽBA PRO LEHKÝ PROVOZ 20/16/8,BARVA ŠEDÁ
TL.80MM
-LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ 4-8,2-5,4-11 TL.50MM
-ŠTĚRKODRŤ FR.32-63 PROSYPANÁ ŠD 8-16,11-22 TL.200MM
-ŠTĚRKOPÍSEK 0-22 TL.50MM
-ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef2,MIN.45MPA
Na zpevněné komunikace mimo ledovou plochu, kde se v zimních
měsících budou pohybovat bruslaři bude položena pryžová zámková dlažba
200/160/43mm.

D.10. HRAZENÍ (MANTINELY)
Hrazení je navrženo jako zakončení ledové plochy o rozměrech
20x40m , plocha je určena pro veřejné bruslení, krasobruslení, není
koncipována dle parametrů mezinárodní hokejové federace. Před využitím
hrazení je nutno je nechat zamrazit do ledové plochy, jinak je nelze považovat
za způsobilé provozu. Součásti mantinelů jsou navržena vstupní vrátka šíře
1000mm a trojice vrat pro rolbu o šířce 3000mm, vše otevíravé směrem ven
od ledové plochy.

Technické parametry mantinelů:
Ledová plocha

20,00 x 40,00 m

Rádius oblouků

3,0m

Výška hrazení

1000 mm

Vrátka šíře

1000 mm

Vrata rolba

3000 mm

Hrazení je navrženo z masivních navzájem vyměnitelných (modul 2m)
panelů jejichž základem jsou ocelové rámy z jackelů , potažené vysoce
pevnými a proti UV záření odolnými deskami z Polyethylenu PE bílé barvy
, síly 10 mm ( materiál je probarven v celé síle). Hrazení bude zhotoveno tak,
aby jeho plocha obrácená k ledu byla hladká, nebyly na ní žádné výstupky,
které by mohly bruslařům způsobit zranění. Mezery mezi panely nesmějí být
větší než 3mm. Na dolní části hrazení bude připevněn „ochranný pás“ žluté
barvy 200mm vysoký. Mezery mezi dvířky hrazení nesmějí být větší než 8mm
D.11. NÁTĚRY
Všechny konstrukce, které mohou být napadány korozí, budou opatřeny
ochranným nátěrem – základní nátěr a vrchní email, nebo budou žárově
zinkovány.
D.12. TECHNOLOGIE,STROJOVNA CHLAZENÍ
Podrobně viz. samostatná příloha D.1.2.2.
E.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Na viditelném místě u vstupu bude vyvěšen provozní řád hřiště. Po
dobu provozu bude neustále přítomen personál (správce) sestávající se min.
z jedné osoby, která bude dohlížet na bezpečnost provozu.

F.

OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Viz. bod E.

G.

STAVEBNÍ FYZIKA-TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ,
AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S
ENERGIEMI
V rámci PD pro územní řízení bylo zpracováno posouzení akustických
emisí a imisí Ing. Jiřím Novákem, Csc. Na základě zpracovaného posudku
byla navržena mobilní strojovna chlazení v tichém provedení se speciálními
odhlučňovacími kryty kompresorů, čerpadla a s nízkohlučným provedením
kondenzátoru. Celková hlučnost všech zdrojů hluku strojovny v 10m je cca 48
dB. Podrobně viz. technologická část – samostatná příloha projektové
dokumentace D.1.2.2.

V Brně, 20.7.2016

Vypracoval: Ing. arch. Libor Novák

