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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. 

 
Objekt zázemí je provozně řešen na několik samostatně přístupných částí. V přízemí jsou to 
tyto jednotky: 

- šatny s příslušenstvím 
- sklad přístupný zvenku 
- toalety pro veřejnost přístupné zvenku 
- bufet přístupný zvenku 

V patře pak jsou tyto jednotky: 
- společenská část s toaletami 
- venkovní terasa s tribunou 

 
V přízemí je tedy v severní části s návaznosti na příjezd automobilů umístěn samostatný sklad 
pro údržbu hřiště a pro skladování prodejního sortimentu, který bude prodáván v bufetu. 
V centrální části je umístěna chodba přístupná od hřiště, ze které jsou vstupy do třech šaten a 
úklidové místnosti s pohotovostním WC. Součástí chodby je také nika pro umístění pračky. 
Z největší šatny je vstup do čistého skladu. Vždy mezi dvěma šatnami je umístěna umývárna 
se sprchovými stanovišti se třemi výtoky a umyvadly. Z velké umývárny je také umístěn 
přístup na toaletu. Šatny s umývárnami jsou propojeny a jejich využití lze operativně měnit dle 
aktuálních požadavků. 
V jižní části objektu jsou umístěny toalety pro veřejnost, které jsou přístupné zvenku. Jedna 
pánská se třemi pisoáry a kabinkou a jedna dámská, která slouží zároveň i pro tělesně 
hendikepované osoby. Vedle toalet je místnost bufetu, pro a výdej nápojů a balených pokrmů 
bez jejich přípravy.Z bufetu je přes předsíňku vstup na toaletu pro personál. 
 
V patře se z terasy vstupuje přes vstupní halu do klubovny. Součástí klubovny je i kuchyňský 
kout. Ze vstupní haly jsou dále přístupné toalety mužů s úklidovou komorou a toalety žen. Je 
zde také umístěna prostor pro instalaci otopného zařízení, který je přístupný ze dvou stran. 
Střešní terasa na straně fotbalového hřiště přechází v jakousi minitribunu s výhledem na 
fotbalové hřiště. 
 



3. Konstruk ční a stavebn ě technické řešení 
a) Přípravné práce  
Bude  provedeno vyčištění pozemku od náletových porostů a budou vykáceny stávající 
ovocné stromy. 

 

b) Základy  
Pod podkladní deskou bude rozprostřeno štěrkopískové lože fr.8/16 v tl. min.100mm zhutněné 
na modul deformace EDEf = 35 MPa. 
Základové konstrukce budou tvořeny základovými pásy do nezámrzné hloubky z betonu 
C16/20 (B20). Zároveň s pásy a patkami bude vybetonována podkladní deska tl.150mm 
vyztužená sítí KARI 6-100x100. KARI síť 6-100×100 bude v celé ploše v dolní polovině desky, 
v horní polovině bude použita u vnější stěny v šíři 1m a  u vnitřní nosné stěny 1m z obou 
stran.  
Základové pásy pro obvodové konstrukce budou provedeny v šířce 500mm, základové pásy 
pro středové nosné zdi budou provedeny také v šířce 500mm. Základové patky budou 
v půdorysných rozměrech 500×500mm a budou provedeny také do nezamrzne hloubky. 

 
Základové pásy pod obvodovými stěnami budou z vnější strany zatepleny extrudovaným 
polystyrenem tl.100mm. 
 
V místě prostupů kanalizace, plynovodu a vodovodu budou provedeny chráničky. 
 
Před betonáží základů se do vykopaných rýh položí zemnící pásek FeZu 32/4 MM včetně 
vývodů nad terén. 
Minimální hloubku středních pasů možno udělat 600 mm pod R.T. (v případě že základová 
spara přezimuje první zimu ve vytápěné místnosti- jinak nutná výška stejná jako u obvodových 
stěn). 
 
Při realizaci bude dodržen statický výpočet, bezpečnostní předpisy, technologické předpisy 
daného systému a příslušné normy ČSN. 
 

c) Vodorovné a svislé nosné konstrukce  
Obvodové zdivo bude tvořeno broušenými keramickými tvárnicemi tl. 300mm. v pevnosti P10 
a bude zděno na systémové lepidlo.  
Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno broušenými keramickými tvárnicemi tl. 250mm. 
Volně zděné zdi budou provedeny z betonových tvarovek ztraceného bednění, které budou 
opatřeny svislou i podélnou výztuží a budou zality betonem. 
 
Překlady  budou tvořeny keramickými vyztuženými překlady výšky 25cm příslušných délek a 
ocelovými tyčemi I, U a HEB dle výkresové dokumentace a statického výpočtu. 
Obvodové a nosné konstrukce budou v úrovni stropu a pod pozednicemi ztuženy stropními 
věnci, které budou provedeny z betonu C20/25. Věnce budou vyztuženy podélnou výztuží a 
třmínky dle výkresové dokumentace a statického výpočtu.  
 
Stropní konstrukce budou provedeny z předpjatých železobetonových panelů tl. 150 a 
250mm. 
 
Nosná konstrukce částí terasy v 2.NP, která bude přesahovat zděnou část půdorysu 1.NP, 
bude provedena z dřevěné konstrukce. Tu budou tvořit dřevěné sloupky a dřevěné trámy. 
Podélné trámy budou se sloupky spojeny tesařskými spoji, příčné trámy budou přichyceny 
pomocí ocelových trámových botek. Trámy, které budou navazovat na zděnou část stavby, 
budou přichyceny do věnce pomocí závitových tyčí. Dřevěná nosná konstrukce terasy bude 
diagonálně ztužena ocelovými ztužidly. 
 
Při realizaci bude dodržen statický výpočet, bezpečnostní předpisy, technologické předpisy 
daného systému a příslušné normy ČSN. 

 

d) Krov  
Krov bude proveden z dřevěných krokví na celou šířku objektu. Krokve budou přikotveny do 



věnce závitovými tyčemi po cca 1,8m. V místě terasy budou krokve osazeny na dřevěné 
vaznice. Vaznice budou neseny dřevěnými sloupky. 
Krokve, vaznice a sloupky budou provedeny z hoblovaných hranolů nebo z KVH profilů. 
 
Na krokvích bude provedeno dřevěné bednění z OSB desek tl. 25mm. Střešní rovina bude 
v místě terasy ztužena diagonálně do kříže dvojicí ocelových ztužidel. 

 

e) Střecha 
Střechy budou tvořeny krytinou z měkčeného PVC, která bude mechanicky kotvena do 
dřevěného bednění. 
 
Střechy budou tvořeny v těchto skladbách: 
 

S4.01 (zateplená střecha se sklonem 7°) 
  ucelený systém 
- střešní krytina - měkčené PVC, mechanicky kotvená 
- separační textilie 
- tepelná izolace EPS 100 S, tl. 200mm (2 vrstvy s přeložením) 
- asfaltová pojistná hydroizolace s funkcí parozábrany, tl. 3mm 
- OSB desky P+D, tl. 24mm 
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.12,5mm 
 
S4.02 (nezateplená střecha se sklonem 7°) 
  ucelený systém 
- střešní krytina - měkčené PVC, mechanicky kotvená 
- separační textilie 
- palubky, tl. 24mm 
  ze spodní strany hoblované 
 
S4.03 (2.NP - terasa nad 1.NP viz skladba č. S2.13) 

 
Při realizaci střešních plášťů nutno dodržovat doporučení a montážní pokyny jednotlivých 
výrobců a příslušné normy ČSN. 
 

f) Klempí řské prvky  
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny v titanzinku. Bude se jednat o: 
- podokapní žlaby kulaté s příslušenstvím 
- podokapní žlaby hranaté s příslušenstvím 
- dešťové svody kulaté s příslušenstvím  
- dešťové svody hranaté s příslušenstvím  
- parapetní plechy 
- okapní plechy 
- závětrné lišty 
 
Při realizaci klempířských prvků nutno dodržovat doporučení a montážní pokyny jednotlivých 
výrobců a příslušné normy ČSN. 
 
g) Vertikální komunikace  
Do patra bude provedeno venkovní ocelové schodiště. Schodnice budou tvořeny plechy 
tl.8mm, schodišťové stupně a mezipodesta bude z pororoštu. 
Celé schodiště bude provedeno z pozinku. 

 

h) Podlahy  
Podlahy v 1.NP budou položeny na podlahovém polystyrenu tl.150mm (viz izolace). 
Na tepelnou izolaci bude položena separační PE fólie, na kterou bude provedena betonová 
deska tl. cca 80-100mm vyztužena KARI sítí.  Pochozí vrstva bude tvořena keramickou 
dlažbou, která bude ve sprchách a toaletách položena na hydroizolační stěrku. 
V zádveří a koupelnách bude podlaha opatřena keramickou dlažbou, která bude lepena na 
hydroizolační stěrku. 



Ve venkovním skladě  bude podlaha opatřena epoxidovou stěrkou. 
 
Keramické dlažby ve sprchách a v šatnách budou splňovat protiskluz třídy b (pro bosou nohu), 
ostatní alespoň R10. 
 
Projektant si vyhrazuje vybrat konkrétní dlažbu dle  aktuální nabídky na trhu. 

 
V patře bude na strop položena tepelná izolace v tl. 30mm. Na tepelnou izolaci bude položena 
separační PE fólie, na kterou bude provedena betonová deska tl. cca 50mm vyztužena KARI 
sítí.  Pochozí vrstva bude tvořena keramickou dlažbou, která bude v toaletách položena na 
hydroizolační stěrku. 
 
Na terase bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu ve spádu min. 2% 
(pomocí klínů) v celkové tl. 200-240mm. Na tu bude provedeno souvrství s hydroizolační fólií 
z měkčeného PVC na které bude přes rektifikovatelné terče položena podlaha z dřevoplastu – 
prkna na systémovou podkladní konstrukci. V místech přesahujících půdorys 1.NP bude tato 
podlaha položena na podpěrnou dřevěnou konstrukci z trámků.  

 
Podlahy budou tvořeny v těchto skladbách: 
 

S2.01 (1.NP- šatny, chodby apod.) 
- keramická dlažba, tl.10mm 
- lepidlo, tl.6mm 
- penetrace 
- betonová mazanina, tl.80mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- PE fólie 
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm 
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm 
- penetrační emulze  
- betonová deska, tl.150mm 
  vyztužena sítí KARI 6x100/100 
- štěrkopísek, min. tl.100mm 
- rostlý terén 
 
S2.02 (1.NP- WC, sprchy, tech. místnost) 
- keramická dlažba, tl.10mm 
- lepidlo, tl.6mm 
- hydroizolační stěrka 
- penetrace 
- betonová mazanina, tl.80mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- PE fólie 
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm 
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm 
- penetrační emulze 
- betonová deska, tl.150mm 
  vyztužena sítí KARI 6x100/100 
- štěrkopísek, min. tl.100mm 
- rostlý terén 
 
S2.03 (1.NP- špinavý sklad) 
- epoxidová stěrka, tl. 1,5 - 3mm 
  (barva šedá) 
- penetrace 
- betonová mazanina, tl.100mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- separační PE fólie 
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm 
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm 



- penetrační emulze 
- betonová deska, tl.150mm 
  vyztužena sítí KARI 6x100/100 
- štěrkopísek, min. tl.100mm 
- rostlý terén 
 
S2.04 (1.NP- výčep, venkovní WC) 
- keramická dlažba, tl.10mm 
- lepidlo, tl.6mm 
- hydroizolační stěrka 
- betonová mazanina, tl.80mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- PE fólie 
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm 
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm 
- penetrační emulze 
- betonová deska, tl.150mm 
  vyztužena sítí KARI 6x100/100 
- štěrkopísek, min. tl.100mm 
- rostlý terén 
 
S2.11 (2.NP - klubovna) 
- vinyl, tl.3mm 
- lepidlo 
- betonová mazanina, tl.60mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- PE fólie 
- tepelná izolace, EPS 100 Z, tl. 30mm 
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 250mm 
- dutina, tl. cca 40mm 
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm 
  (do sprch GKF-I) 
 
S2.12 (2.NP - WC) 
- keramická dlažba, tl.10mm 
- lepidlo, tl.6mm 
- hydroizolační stěrka 
- betonová mazanina, tl.50mm 
  vyztužena sítí KARI 4x150/150 
- PE fólie 
- tepelná izolace, EPS 100 Z, tl. 30mm 
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 250mm 
- dutina, tl. cca 40mm 
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm 
  (do sprch GKF-I) 
 
S2.13  (2.NP - terasa) 
- WPC palubky, 21×137mm 
- rošt z WPC latí 50/30mm 
- rektifikovatelné terče, v. 44-85mm 
- ochranná textilie 
- střešní krytina z měkčeného PVC, tl. 1,5mm 
- tep. izolace EPS 150S, tl.160mm 
- tep. izolace - spádové klíny EPS 150S, tl. 40-80mm 
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm 
- penetrační emulze 
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 150mm 
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm 
 
S2.14  (2.NP - podesta) 



- WPC palubky, 21×137mm 
- rošt z WPC latí 50/30mm 

 

i) Výpln ě otvor ů 
Okna budou plastová. Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem s dutinami plněnými 
argonem do rámečků TGI (plast+nerez). Okna budou vybavena termookapnicemi 
s přerušeným tepelným mostem. Okna budou vybavena dvojitým celoobvodovým silikonovým 
těsněním a dalším těsněním na okapnici. Bude použito značkové kování s mikroventilací a 
pojistkou proti svěšení pantů. Okno pro výdej zboží z bufetu bude osazeno do vnitřního líce 
zdiva tak, aby bylo možné křídlo otevřít v rozsahu 180° na stěnu. 
Uw=0,8. 
 
Vstupní dveře budou plastové. 
UD=1,2. 

 
Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelových zárubní. 
 
Bližší údaje o tvaru a příslušenství oken a dveří viz výpis oken a dveří v dalším stupni PD. 
Rozměry pro výplně otvorů je nutno doměřit během výstavby! 
 
Při montáži výplní otvorů nutno dodržovat doporučení a montážní pokyny jednotlivých výrobců 
a příslušné normy ČSN. 
 

j) Úpravy povrch ů 
Obvodové stěny budou opatřeny probarvenou silikonovou omítkou.  
Sokly a přízemní část budou opatřeny mozaikovou omítkou. 
 
Vnitřní stěny budou omítnuty sádrovou omítkou. Stropy budou opatřeny SDK podhledem. 
V přízemí bude na podhledy použito sádrokartonových desek s protipožární úpravou v tl. 
12,5mm, v patře bude na podhledy použito sádrokartonových desek s protipožární úpravou 
v tl. 15mm. Do vlhkých provozů budou desky navíc impregnované proti vlhkosti. 
 
Pod keramický obklad bude ve sprchách provedena hydroizolační stěrka. 

 
V místě přesahů střechy a v podhledu střechy na terase budou mezi krokve přibity hoblované 
palubky. 
 
Při realizaci povrchových úprav nutno dodržovat doporučení a montážní pokyny jednotlivých 
výrobců a příslušné normy ČSN. 
 

k) Izolace   
Střechy budou tvořeny krytinou z měkčeného PVC, která bude mechanicky kotvena do 
dřevěného bednění. 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena z 1 vrstvy asfaltového pásu s nízkou 
odolností proti půdnímu radonu, který bude bodově natavený na penetrační emulzi. Izolace 
budoe vyvedena na obvodové zdivo na celou výšku soklu, min. 30cm nad úroveň upraveného 
terénu. 

 
Základy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl.100mm. 
Podlahy v přízemí budou zatepleny podlahovým polystyrenem EPS 100Z v tl.150mm. 
Pochozí střecha nad 1.NP bude zateplena izolaci z EPS 150S v celkové tl. 40-80mm 
(spádové klíny) a vrstvou z EPS 100S v tl.160mm. 
Střecha nad 2.NP bude zateplena izolaci z EPS 150S v celkové tl. 40-100mm (spádové klíny) 
a vrstvou EPS 100S tl.220mm. 
 
Při realizaci tepelných a hydroizolačních materiálů nutno dodržovat doporučení a montážní 
pokyny jednotlivých výrobců a příslušné normy ČSN. 
 



l) zpevn ěné plochy  
Zpevněná plochy budou trojího druhu: pro pojezd nákladních automobilů nad 3,5t (příjezdová 
komunikace k hřišti), pro pojezd osobních automobilů (parkovací stání) a plocha pochozí 
(kolem objektu a v místech pro venkovní posezení).   

 
Zpevněné plochy budou vyspádovány směrem od objektu a do podlahových žlabů. 
Zpevněné plochy budou odvodněny pomocí průběžných odvodňovacích žlabů a dešťové vody 
budou svedeny pomocí dešťové kanalizace do retenční nádrže. 
 
Zpevněné plochy budou tvořeny v těchto skladbách: 
 

S3.01 (pojízdná vydlážděná plocha do 3,5t) 
- betonová dlažba, tl.80mm 
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm 
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.50mm 
- drcené kamenivo fr16-32mm, tl.200mm 
- zhutněný násyp 
- zhutněná pláň 
 
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 

4. Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérově je řešena přízemní toaleta přístupná zvenku, která je řešena dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 
 
 


