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1. Popis stávajícího stavu 
Areál fotbalového hřiště leží na samém jihovýchodním okraji obce Olbramice mezi dvojicí 
komunikací – Klimkovické a Josefovické. Uvedené komunikace vymezují pozemky pro hřiště 
ze severní strany a vytvářejí mezi sebou jakousi dolinu, ve které je toto hřiště umístěno (cca 
3m pod jejich úrovní). Jelikož pozemek mírně klesá jižním směrem, je i stávající fotbalové 
hřiště směrem sever-jih sníženo od praporku k praporku cca o 2m. Tento rozdíl ovšem není až 
tak výrazný a v návrhu není počítáno s jeho narovnáním. Směrem jihovýchodním od hřiště 
leží rodinná zástavba a zemědělská půda. 
V současné době je zázemí fotbalového klubu Sokola Olbramice umístěn zcela mimo areál 
hřiště, což je nevyhovující. 

2. Architektonické, funk ční a dispozi ční řešení 
Objekt zázemí je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt zastřešen pultovou střechou 
se sklonem 7°. Konstrukčně je řešen jako jednotrakt. 
Půdorysně je objekt řešen jako dva k sobě připojené obdélníky, které jsou svou delší stranou 
orientovány podélně vedle fotbalového hřiště. Tyto obdélníky jsou zastřešeny společnou 
střechou. Do prostoru který je tvořen v místě menšího z obdélníků je vloženo venkovní 
schodiště, které je tak také zastřešeno. 
Na objekt v přízemí navazuje jakási jednoduchá vstupní brána do areálu, která je tvořena 
solidní zdí se vstupním otvorem. 
V patře je nad menším z obdélníků umístěna zastřešená terasa. Ta je oproti přízemí cca o 1,5 
m vykonzolovaná a ze strany fotbalového hřiště přechází v jakousi krytou tribunu. Na tuto 
terasu je přístup po lehkém ocelovém schodišti, které v přízemí navazuje na centrální prostor 
areálu. Z terasy je rozhled po celém areálu. 
Fasády jsou řešeny jednoduše. Přízemí je z vnějších stran opticky mírně vyvýšeno až po 
parapety oken v patře a je provedeno z bílé omítky. Z vnitřních stran (vzhledem vůči areálu) je 
fasáda přístupnější a je celá řešena jako mírně ustoupená a je provedena v červené barvě. 
Menší, přízemní obdélník je opatřen soklovou omítkou na celou výšku. 
 
Pro příjezd vozů zásobování a pro údržbu areálu bude sloužit příjezdová komunikace š. 3m, 
která bude ukončena manipulační plochou s vazbou na hřiště a na objekt šaten. 
Kolem objektu šaten bude provedena zpevněná plocha pro pěší provoz. 

3. Konstruk ční a stavebn ě technické řešení 
a) zpevn ěné plochy  
Zpevněné plochy budou dvojího druhu: pro pojezd nákladních automobilů nad 3,5t (příjezdová 
komunikace k hřišti) a plocha pochozí (kolem objektu a v místech pro venkovní posezení).   

 
Zpevněné plochy budou vyspádovány směrem od objektu na terén a do žlabů osazených v 
dlažbě. 
Dešťové vody budou svedeny pomocí dešťové kanalizace do retenční nádrže. 
 
Zpevněné plochy budou tvořeny v těchto skladbách: 

 
S3.02 (pochozí dlážděná plocha) 
- betonová dlažba, tl.60mm 
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm 
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.150mm 
- zhutněný násyp 
- rostlá zemina 
 
S3.03 (pojízdná vydlážděná plocha nad 3,5t) 
- betonová dlažba, tl.100mm 
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm 
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.100mm 
- drcené kamenivo fr16-32mm, tl.100mm 
- drcené kamenivo fr32-63mm, tl.200mm 
- drcené kamenivo fr0-8mm, tl.100mm 
- zhutněný násyp 



- rostlá zemina 
 

b) op ěrné st ěny  
V areálu budou použity gabionové opěrné stěny, které budou oddělovat terénní zlomy mezi 
zpevněnými plochami a travnatými plochami. 
 
Budou použity pozinkované svařované koše s oky 100×200mm ve skladebném rozměru 
500×500×500mm. Koše budou položeny do drážky v terénu do 100mm tl. zhutněného 
štěrkového lože z kameniva 0/32mm a budou naplněny lomovým kamenivem. 


