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    Ing. Ivan Bílek 

    Lipová 779, eská Lípa, 470 01 

    gsm: +420 777 654 435 
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Zpracovatel:    Ing. František Denk 

    Bzenecká 48, Praha 5, 155 21 
    mobil:    +420 724 974 310 
    e-mail:    denk.f@seznam.cz 
 
    Ing. Zde ka Chvátalová 

    Autorizace KAIT 11048 
    Pod Lipami 2564/27, Praha 3, 130 00 
    mobil:    +420 723 224 448 
    e-mail:    chvatalova@centrum.cz 
 
Popis stavby:  Novostavba sportovního komplexu v míst  stávajícího fotbalového 

areálu klubu TJ Spartak Žandov, v etn  víceú elové sportovní haly, 
provozních a funk ních budov areálu, dvou fotbalových h iš  v etn  
tribun, parkovišt  návšt vník , rozptylových a relaxa ních ploch 
v etn  ešení parteru, mobiliá e, zelen , osv tlení a d tského h išt , 
a komplexního ešení odvodn ní 

3.  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI NÍ EŠENÍ 

3.1. Urbanistické ešení 

Urbanistické ešení ploch sportovního komplexu zohled ují zejména stávající územní a 
dispozi ní vlivy okolí, orientace ke sv tovým stranám, možné p ístupy a p íjezdy na pozemek, 
nevhodná situace stávajícího vjezdu, p íznivá a exaktní orientace návšt vníka uvnit  areálu, 
minimalizace a logika pohybu p ších v areálu mezi sportovišti v etn  maximálního vylou ení 
kolizních bod . 

Centrální prostory areálu v etn  vstupu a vjezdu jsou z výše uvedených d vod  
umíst ny mezi hlavními sportovišti (hrací plocha „A“ a „B“ fotbalových h iš ), provozní 
budovy v etn  víceú elové sportovní haly jsou situovány na jižní stranu. Navrženým ešením 
dochází k minimalizaci délek p ístup  divák  i sportovc  na jednotlivé plochy, areál se stává 
p ehledn jší, jsou vylou eny bezú elné plochy a prostory. 

Páte í sportovního areálu jsou centrální plochy se souborem budov, které jsou 
orientovány severo-jižním sm rem. Na západní stran  je situováno ve východo-západní 
orientaci hlavní fotbalové h išt  „A“. Na severní stran  hrací plochu chrání od stávající 
dopravní komunikace hlavní tribuna pro diváky, z jižní strany je plocha podél h išt  využita 
pro p ímou b žeckou dráhu. Mezi tribunou a centrální páte í je umíst na alternativní plocha 
pro možnost parkování p i nárazových akcích s vyšší ú astí. Na východní stran  areálu je 
umíst no fotbalové h išt  „B“ orientované severo-jižn . Hrací plocha je ze západní strany 
dopln na liniovou pergolou pro diváky, jelikož se p edpokládá nižší návšt vnost na konci 
p echodného ro ního období a v zim . Hrací plocha je rovn ž chrán na p ed nep íznivými 
západními v try víceú elovou halou, která mezi hracími plochami vytvá í vizuální, hlukovou i 
provozní bariéru. 

3.2. Architektonické ešení 

Architektonické ešení staveb sportovního komplexu vychází ze základního 
urbanistického konceptu a z funk ní nápln  jednotlivých objekt . Celkové ztvárn ní 
jednotlivých budov se snaží sjednotit výraz komplexu jako celku, avšak sou asn  hmotov , 
materiálov  a barevn  lenit pom rn  velké a jednoduché objemy jednotlivých funk ních 
ástí. Toho je dosaženo jednak použitím r zných druh  obkladových materiál  v etn  

barevného a strukturálního ešení, jednak p iznáním nosných rámových konstrukcí do 
exteriéru jinak stereotomních objem , a kone n  velikostí, len ním a rozmíst ním okenních 
a dve ních otvor  v rámci jednotlivých fasád. 

Sou ástí architektonického ešení areálu je celkové kompozi ní uspo ádání centrálního 
multifunk ního prostoru v etn  návrhu drobné architektury (mobiliá , osv tlení, d tské 
h išt ), dalších objekt  (op rné st ny, zpevn né plochy), zpevn ných ploch a zelen , a 
vstupního parteru s vjezdovými a vstupními portály, p ípadn  pouta i. 

3.3. Provozní a dispozi ní ešení 

Provozní a dispozi ní ešení celého areálu je v rámci p edm tného ešení p ímo závislé 
na provozním schématu, které se odehrává v rámci multifunk ního centrálního prostoru 
tvo ící páte  celého komplexu. Navržené ešení umož uje minimalizaci kolizních bod  
automobilové dopravy s p šími, divácké ásti návšt vník  se sportovci, omezení délek p ších 
p ístup  na sportovišt , celkovou p ehlednost itelnost prostoru, logiku pohybu apod. 

Doprava v klidu je ešena již u vstupní ásti areálu ve form  parkovišt . Paraleln  
s plochou pro parkování je umíst na osa p šího p íchodu na centrální rozptylovou a relaxa ní 



plochu umíst nou p ed hlavní provozní budovou areálu, a sou asn  mezi ob ma hracími 
plochami (fotbalové h išt  „A“ a „B“) a parkovišt m. Z rozptylové a relaxa ní plochy je 
zajišt n p ístup do hlavní budovy, na parkovišt , a k fotbalovým h ištím. 

Celkové provozní schéma p edpokládá základní 4 druhy provoz  dle typu a ro ního, 
p ípadn  sezónního období. Jednotlivá schémata pohybu zabezpe ují bezkolizní provoz v 
ur ených funk ních ástech areálu. V provozní budov  je navržen samostatný provoz pro 
diváky a pro sportovce, v etn  p ístupu do víceú elové haly. 

Hlavní sezóna fotbalové sout že umož uje pohyb sportovc  a divák  ve funk ních 
jednotkách: šatny sportovc  – sportovišt  – relaxa ní plocha – ob erstvení – hygienické 
zázemí. Pro mistrovská utkání je zajišt n odd lený p ístup hrá  na hrací plochu „A“ p ímo 
z prostoru šaten. Sou asn  lze využívat prostory posiloven i hrací plochy ve víceú elové 
sportovní hale pro individuální návšt vníky. 

Pro konání venkovních zimních turnaj  ve fotbale bude využívána hrací plocha „B“ 
s um lým povrchem a osv tlením. Pohyb sportovc  a divák  je obdobný jako v p edchozím 
p ípad . Hrací plocha a ást divácké základny je chrán na sportovní halou a provozní 
budovou p ed nep íznivými západními v try. Podél hrací plochy je navržena liniová krytá 
plocha pro diváky, která je chrání p ed nep íznivým zimním po así. Sou asn  je v t sné 
blízkosti umíst n vstup do prostoru ob erstvení, odkud lze alternativn  pozorovat d ní na 
hrací ploše. 

V p ípad  po ádání sportovních klání pouze v rámci interiéru ve víceú elové sportovní 
hale, je op t zajišt no bezkolizní propojení všech funk ních jednotek pouze v rámci interiéru 
provozních budov. 

tvrtá kategorie provozu se týká individuálních návšt vník , kde se p edpokládá menší 
po et ú astník . Op t je zajišt n bezkolizní provoz s dosažitelným zázemím a prostorem 
ob erstvení. 

V rámci provozních budov jsou navrženy spole né prostory zahrnující vstupní plochy 
v etn  nástupu divák  do sportovní haly a prostory ob erstvení v etn  klubovny a 
hygienického zázemí. Funk ní jednotka pro sportovce zahrnuje samostatnou šatnu pro 
fotbalové „A“ mužstvo s vlastním zázemím (sprchy a WC), 2 šatny pro kolektivní mužstva 
(muži) se spole nými sprchami a WC, další 2 šatny (muži nebo ženy) vždy s vlastním 
zázemím (sprchy, WC) s individuálním charakterem, tj. zejména s uzamykatelnými sk í kami, 
šatnu pro rozhod í v etn  vlastní sprchy, a kone n  sklad a zázemí fotbalového oddílu. 
Provozní zázemí budov zahrnuje prostory pro zam stnance ob erstvení, p ípravnu jídel, 
sklady trvanlivých potravin a ešení odpadového hospodá ství. Administrativní ást provozu 
zahrnuje kancelá e vedení sportovního areálu, zasedací místnost a byt pro správce, který je 
p ístupný samostatným vchodem z exteriéru. 

4.  JEDNOTLIVÉ OBJEKTY AREÁLU 

4.1. Vstupní parter 

Vstupní parter je navržen v celé ší ce centrálního páte ního koridoru, který se propisuje 
konstantn  celým ešeným pozemkem. Sestává ze vstupní a vjezdové brány s poutacími 
portály, liniového pouta e, plné a transparentní ásti oplocení. 

Vstupní portál ší ky 5,30 m je navržen z pilí e s integrovaným elektronickým vstupním 
systémem, desky zast ešení, uzavíratelné plné vstupní branky a transparentního pole. Pilí  je 
z pohledového železobetonu, který je v horní ásti odsko en a obložen ocelovými deskami 
v barv  antracit. Deska zast ešení, která je vetknutá do pilí e, je rovn ž z pohledového 
železobetonu. Do pilí e je integrována poštovní schránka, zvonkové tablo a automatický 

vrátný. Ve st ešní desce je integrováno osv tlení s pohybovým idlem. Vstupní brána je 
celoocelová, obložená plechovými šablonami v barv  antracit. Ve vn jším k ídle je vy ezán 
název areálu. Transparentní pole v barv  antracit je ocelové, nap . z pororoštu. 

Vjezdový portál sestává z pilí  z pohledového betonu a z posuvné motoricky ovládané 
brány, která je celoocelová, obložená plechovými šablonami, v barv  antracit. Na pilí ích jsou 
umíst ny ocelové poutací pylony, p ípadn  opat ené liniovým osv tlením. Do pilí  mohou 
být integrována osv tlovací t lesa s pohybovými idly. Mezi pilí i je vytvo en železobetonový 
práh ve stejné ší ce, který je zapušt ný do t lesa vjezdu. Ší ka vjezdu je 6,00 m. 

Liniový pouta  je tvo en ocelovou konstrukcí oplášt nou plechovými, p íp. hliníkovými 
šablonami s vy ezaným názvem areálu. Obklad je v barv  zelené. Délka liniového pouta e je 
6,30 m. 

Betonová monolitická st na oplocení je z pohledového betonu, transparentní pole 
v barv  antracit je ocelové, nap . z pororoštu. 

Výšková úrove  vstupního parteru je cca 1,40 m nad úrovní rozptylové a relaxa ní 
plochy areálu. 

4.2. Parkovišt , p ší p ístup 

Hlavní parkovišt  je navrženo v rámci centrální multifunk ní plochy areálu. Základní 
kapacita parkovišt  je 18 stání pro osobní automobily, v etn  stání pro invalidy, a 1 stání pro 
dálkový autobus (nebo p ípadn  20 osobních automobil ). Alternativn  lze p i nárazových 
akcích zvýšit kapacitu parkovišt  na p ilehlé ploše. Celková kapacita pak m že být až 32 
osobních automobil  a 3 dálkové autobusy, nebo 39 osobních automobil . Povrch hlavního 
parkovišt  je tvo en monolitickým živi ným povrchem s ešeným odvodn ním, alternativní 
plocha pro parkování je zpevn ná s vegeta ním povrchem, s ádným odvodn ním. 
Stabilizace podkladních vrstev m že p ípadn  být zajišt na použitím geom ížemi apod. 
Výšková úrove  parkovišt  je cca 0,65 m nad úrovní rozptylové a relaxa ní plochy. Výškový 
stupe  je ešen pomocí monolitických op rných st n z monolitického pohledového betonu. 
P íjezd na parkovišt  je zajišt n polorampou sklonu cca 12,00 % stabilizovanou ze stran op t 
st nami z monolitického pohledového betonu. Parkovišt  je opat eno ty mi stožáry 
s osv tlovacími t lesy, v barv  antracit. 

P ší trasa od vstupního portálu p ekonává dv ma rampami výškový rozdíl 1,40 m až na 
rozptylovou a relaxa ní plochu areálu. Na mezipodest  je pak zajišt no funk ní propojení 
s parkovišt m. Sklon jednotlivých ramp je cca 8,00 %, délka ramp je pak 7,90 a 9,40 m. 
ší ka p šího koridoru je celkem 5,30 m. Povrch je tvo en monolitickým kartá ovaným 
drátkobetonem ízen  d leným na dilata ní celky. V ose trasy je navrženo stromo adí 
s propustnými ocelovými rošty ve tvercových tvarech. Vyšší zele  je z listnatých strom  o 
maximální výšce 6,00 m, a maximálním pr m rem koruny cca 4,00 m. P ší trasa je dopln na 
jednoduchými osv tlovacími stožárovými t lesy v ose, výška stožár  je cca 4,00 m, 
materiálem je ocel v barv  antracit. 

4.3. Venkovní centrální plochy 

Centrální rozptylová a relaxa ní plocha je navržena p ed hlavní provozní budovou 
areálu, mezi sportovišti. Prostor sestává z univerzální plochy, venkovní terasy s posezením a 
d tského h išt . Univerzální plocha je pokryta monolitickým kartá ovaným drátkobetonem 
ízen  d leným na dilata ní celky. Podlaha venkovní kryté terasy je ešena d ev nými 

podlahovými rošty ve št rkovém propustném loži. Nad terasou je navržena ocelová pergola 
sestávající ze sloupk  a vodorovného roštu stabilizovaného diagonálními táhly. Do 
horizontálního roštu pergoly jsou integrovány stínící rolety typu green, dálkov  ovládané. 



D tské h išt  je kruhového tvaru, povrch je tvo en pryžovým povlakem v barv  oranžové. 
Herní konstrukce byly vybrány ze sortimentu firmy H išt  s.r.o. 

Centrální rozptylová a relaxa ní plocha je dopln na mobiliá em nap . ze sortimentu 
firmy MM Cité – lavi ky, rošty pro vzrostlou zele , stojany na kola, apod. Plocha je dále 
dopln na o vzrostlé listnaté stromy (výška cca 6,00 m, pr m r koruny cca 4,00 m), které 
vytvá í stínící prvky, a tím zlepšují mikroklima. Na ploše jsou vhodn  umíst ny stožáry 
s osv tlovacími t lesy výšky cca 4,00 m, ocelové, v barv  antracit. 

4.4. Hlavní budova areálu 

Provozní budova areálu je funk n  a dispozi n  rozd lena do n kolika provozních ástí 
– vstupní prostory a prostory pro ve ejnost v etn  pot ebného hygienického zázemí, prostory 
ob erstvení se spole enskou místností a klubovnou, prostory pro aktivní sportovce (šatny 
v etn  hygienického zázemí), provozní zázemí v etn  sklad  a odpadového hospodá ství, 
technické zázemí, administrativní zázemí a zázemí správce areálu. 

Konstruk ní ešení je s ohledem na materiálové ešení ve form  d evostavby 
uspo ádáno v rastru 5,00 x 5,00 m. Založení objektu bude provedeno na železobetonovou 
desku na št rkovém polštá i. Vrchní stavba je navržena z d ev ného fošnového i trámového 
skeletu vypln ného tepelnou izolací z minerálních vláken Rockwool. Stropní a st ešní 
konstrukce jsou rovn ž d ev né, fošnové. 

Tlouš ky tepelných izolací v konstrukcích jsou navrženy následující: 

- Obvodové st ny     Rockwool tl. 300 mm 

- Podlaha na terénu     Rockwool tl. 140 mm 

- St echa       Rockwool tl. 400 mm 

Fasáda je tvo ena prov trávaným obvodovým plášt m tvo eným d ev nými lamelami 
nebo probarvenými obkladovými deskami. St ešní krytina je povlaková, nap . z mPVC, 
p ípadn  z plechových šablon. Vnit ní prostor je obložen nap . SDK deskami Knauf nebo OSB 
deskami, apod. Podlaha je v tšinou navržena z lité probarvené prysky ice, nebo PVC i 
Linolea. 

S ohledem na energetickou náro nost budovy a na mikroklima a soukromí v ásti šaten 
jsou obvodové st ny budovy zcela bez oken, p irozené prosv tlení je zabezpe eno pevnými 
okny v pilech st echy. Prostory jsou v tšinou otev ené do st ešní konstrukce, p ípadn  jsou 
navrženy pr svitné podhledy, nap . systému Barrisol nebo jiných typ  tkanin a textilií. Vnit ní 
schéma dispozi ního ešení je navrženo exaktním zp sobem tak, aby st ny prosv tlovaných 
prostor  byly situovány v souladu s pravidelnými pily. 

Výpln  okenních otvor  jsou hliníkové s tepeln  izola ním trojsklem, p ípadn  
dvojsklem s integrovanou fólií Thermoheat. 

4.5. Víceú elová sportovní hala 

Víceú elová sportovní hala sestává z vlastní konstrukce vrchní stavby, spodní stavby 
v etn  podlahy, a z integrovaného samonosného vestavku s diváckou plošinou a dalšími 
p idruženými prostory. 

Vrchní stavba je tvo ena ocelovými dvoukloubovými rámy, p ípadn  rámy vetknutými 
do základ . Oplášt ní a zast ešení je tvo eno sendvi ovou konstrukcí s nosným rastrem 
d ev ným nebo kovovým (nap . polootev ené kazety, trapézový plech, apod.). 

Tlouš ky tepelných izolací v konstrukcích jsou navrženy následující: 

- Obvodové st ny     Rockwool tl. 300 mm 

- Podlaha na terénu     Rockwool tl. 140 mm 

- St echa       Rockwool tl. 400 mm 

Fasáda je tvo ena prov trávaným obvodovým plášt m tvo eným obkladovými 
kovovými (nap . hliníkovými) deskami. St ešní krytina je povlaková, nap . z mPVC. Vnit ní 
prostor je obložen sv tlými obkladovými deskami, nap . Knauf, Cetris, apod. Podlaha je 
pokryta pryžovým probarveným povlakem. 

Prosv tlení haly je zajišt no z jižní strany prosklenou rastrovou dvojitou fasádou 
s mezilehlým akumula ním prostorem a exteriérovými stínícími prvky. Vn jší ást je tvo ena 
horizontálními d ev nými lamelami, které v letním období stíní, v zimním období propouští 
solární radiaci do interiéru. Rastrová fasáda je tvo ena sklen nými tabulemi s jednoduchým 
zasklením kotvenými do nosného kovového rastru, nap . systému Schueco. Mezilehlý prostor 
slouží k akumulaci tepelné složky solární radiace, která prošla skrz vn jší prosklenou fasádu. 
Vnit ní prosklená fasáda je tvo ena op t tabulemi kotvenými do nosného kovového rastru. 
Okenní plochy jsou opat eny tepeln  izola ními dvojskly s pr svitnou fólií, která zabrání 
nadm rnému p esv tlení interiéru sportovní haly s následkem osln ní hrá . 

Integrovaný vestavek je celod ev ný, tvo ený skeletovou fošnovou konstrukcí 
oplášt nou obkladovými deskami zelené barvy. Ve vestavku jsou umíst ny ná a ovny a 
sklady s herním p íslušenstvím, a dv  komory posiloven. Všechny sou ásti jsou uzavíratelné 
posuvnými d ev nými st nami. 

Spodní stavba je tvo ena základovými patkami z prostého betonu a železobetonovou 
základovou deskou na št rkovém polštá i. Zát žová podlaha je ešena jako t žká plovoucí, 
nosná vrstva je z monolitického drátkobetonu. 

4.6. Hrací plocha fotbalového h išt  „A“ 

Fotbalové „A“ h išt  je rekonstruovaná a p esunutá p vodní hrací plocha o p vodních a 
zachovaných rozm rech 105,00 x 70,00 m. Povrch je tvo en p írodním travnatým kobercem 
položeným na propustném podloží. Hrací plocha bude ádn  odvodn na a drenážována. 

Sou ástí h išt  bude jednoduché zábradlí po obvod , záchytné sít  za brankovišti, 
st ídací lavice z ocelové konstrukce a d ev nou výplní, a drobný mobiliá , zejména lavi ky 
(nap . sortiment firmy MM Cité). 

4.7. Divácká tribuna h išt  „A“ 

Hlavní tribuna h išt  „A“ sestává z ocelových rám  uspo ádaných pravideln  v rastru 
5,00 m. Ocelové konzolové rámy jsou vetknuty do spodní stavby a opat eny šikmou vzp rou 
nesoucí diváckou stup ovitou plošinu se sedadly. Oplášt ní je tvo eno d ev ným nosným 
rastrem vypln ným rohožemi z minerálních vláken Rockwool. Fasáda je z kovových nebo 
d evovláknitých obkladových desek zelené barvy z vn jší strany, sv tle šedé ze strany 
vnit ní. Podlaha je plechová, nap . ze slzi kového plechu. St ešní krytina je povlaková, nap . 
z mPVC. 

Spodní stavba je tvo ena základovými patkami z prostého betonu a železobetonovou 
základovou deskou na št rkovém polštá i. 

V interiéru tribuny je vytvo en nevytáp ný prostor pro garážování techniky a ke 
skladovým ú el m. 

4.8. Hrací plocha fotbalového h išt  „B“ 

Fotbalové „B“ h išt  je nov  z ízená hrací plocha vyhovující prostorovým požadavk m 
na konání mistrovských sout ží, o rozm rech 90,00 x 45,00 m. Povrch je tvo en zpevn nou 



plochou a kobercem um lé trávy. Celkový rozm r um lého povrchu je 94,00 x 50,50 m. 
Hrací plocha bude ádn  odvodn na. 

Sou ástí h išt  bude jednoduché zábradlí po obvod , záchytné sít  za brankovišti, 
stožáry um lého osv tlení, a p ípadn  drobný mobiliá . 

4.9. Divácká pergola h išt  „B“ 

Krytá plocha h išt  „B“ je tvo ena zast ešenou liniovou pergolou ur enou jak pro 
diváky, tak pro st ídající hrá e tým . Pergola je navržena po celé délce h išt  v ší ce 2,50 m. 

Nosná konstrukce je tvo ena ocelovými sloupky tvercového pr ezu uspo ádanými 
v rastru 5,00 m. sloupky jsou vetknuté do betonové spodní stavby. Nosný rošt zast ešení je 
ocelový, s d ev ným nosným rastrem. Zast ešení je provedeno povlakovou krytinou, nap . 
z mPVC. Podhled je proveden z obkladových desek, nap . Cetris i OSB. V podhledu jsou 
integrována osv tlovací t lesa. 

4.10. B žecká dráha 

B žecká dráha je tvo ena t emi p ímými b žeckými pruhy ší ky 1,22 m. celková délka 
dráhy je 105,00 m a ší ka 3,66 m. povrch dráhy je zpevn ný, potažený tartanem a 
odvodn ný. Hranice zpevn ného povrchu jsou opat eny zapušt nými parkovými betonovými 
obrubníky. 

4.11. Sadové a terénní úpravy areálu 

Ostatní sadové a terénní úpravy areálu zahrnují kultivaci ploch, které nejsou obsaženy 
v žádném stavebním objektu dle navrženého len ní. V rámci t chto úprav budou vesm s 
zatravn ny všechny nevyužité plochy komplexu, v zásad  nebudou užity žádné d eviny 
nízkého, st edního ani vyššího vzr stu. P ípadn  m že být zajišt na rekultivace stromo adí 
podél stávající p ilehlé dopravní komunikace. 

Všechny terénní úpravy ešené plochy budou zajiš ovat plynulou návaznost 
jednotlivých ploch, bez zbyte ných výškových odskok , strmých svah , apod. 

4.12. Oplocení areálu 

Oplocení v tšiny obvodu sportovního areálu (mimo ást vstupního parteru) je navrženo 
ze stavebnicového systému. Svislá nosná konstrukce sestává z ocelových žárov  zinkovaných 
sloup  tvercového pr ezu vetknutých do betonových monolitických základových patek. 
Mezi sloupy jsou montovány železobetonové prefabrikované podhrabové prahy a ocelové 
sva ované transparentní rohože z pozinkovaného drátu. Tuhost rohoží je zajišt na 
prostorovými ohyby. Všechny díly jsou systémovým zp sobem uchyceny ke sloupk m. 

Výška oplocení je max. 2,00 m, vzájemná vzdálenost nosných sloupk  cca 2,50 m. 
celková délka oplocení je cca 621,00 m. 

5.  CELKOVÉ BILANCE FUNK NÍCH PLOCH 

5.1. Bilance funk ních ploch areálu 

Celková ešená plocha sportovního komplexu    22.153,00 m2 

Multifunk ní centrální plocha areálu        3.646,00 m2 

Hrací plocha „A“ fotbalového h išt         7.350,00 m2 

Hlavní divácká tribuna „A“ h išt            320,00 m2 

Hrací plocha „B“ fotbalového h išt         4.747,00 m2 

B žecká dráha              384,00 m2 

Alternativní plocha pro parkování           447,00 m2 

Ostatní plocha – zele          5.259,00 m2 

5.2. Bilance funk ních ploch centrální páte e 

Celková plocha centrální páte e        3.646,00 m2 

Plocha parteru, vstupní ásti             50,50 m2 

Plocha p ístupové komunikace pro p ší          104,00 m2 

Hlavní parkovací plocha areálu           509,50 m2 

Rozptylová a relaxa ní plocha           613,50 m2 

D tské h išt                41,00 m2 

Venkovní terasa s posezením             49,00 m2 

Zpevn ná plocha kolem budov           339,50 m2 

Soubor budov areálu (funk ní a provozní zázemí, sportovní hala)    1.939,00 m2 

5.3. Bilance funk ních ploch souboru budov 

Celková zastav ná plocha souboru budov       1.939,00 m2 

Celková zastav ná plocha provozní budovy          470,50 m2 

Celková podlažní plocha provozní budovy          632,00 m2 

Celkový obestav ný prostor provozní budovy      2.333,00 m3 

Celková zastav ná plocha sportovní haly       1.440,00 m2 

Celkový obestav ný prostor sportovní haly     10.653,50 m3 

6.  POPIS TECHNICKÉHO ZA ÍZENÍ BUDOV 

6.1. Kanalizace splašková 

Vnit ní rozvody splaškové kanalizace z provozní budovy sportovního areálu budou 
napojeny na páte ní ležatý svod. 

ešení likvidace splaškových vod bude ešena v rámci dalšího stupn  projektové 
dokumentace. Variantami možného ešení je retence v jímce, která se bude dle pot eby 
vyvážet, likvidace v istírn  odpadních vod, i napojení na ve ejný ad splaškové kanalizace 
formou p ípojky splaškové kanalizace. 



6.2. Kanalizace deš ová 

Deš ová kanalizace bude ešit likvidaci povrchových vod ze zpevn ných ploch areálu, 
st ešních ploch provozní budovy a sportovní haly, a z drenážního systému. Deš ové vody 
budou likvidovány na pozemcích sportovního komplexu. 

Systém deš ové kanalizace sestává z kanaliza ního potrubí, perforovaných drenážních 
trubek, liniových a bodových vsakovacích objekt , p ípadn  reten ních nádrží sloužících ke 
zp tnému využití deš ové vody. Potrubí bude opat eno lapa i naplavenin a filtra ním 
za ízením, reten ní nádrže budou vystrojeny erpacím za ízením a opat eny p epady do 
vsakovacích objekt . 

6.3. Vodovod 

Vnit ní rozvody vodovodu budou napojeny na vodovodní p ípojku do adu ve ejného 
vodovodu. Vodom rná sestava bude umíst na v šacht  nebo v technickém zázemí 
umíst ném v provozní budov  areálu. 

Oh ev teplé užitkové vody bude zajišt n ve stratifika ních velkoobjemových 
integrovaných zásobnících teplé vody. Zásobníky jsou primárn  oh ívány ze solárních 
kolektor  umíst ných na st eše sportovní haly, bivalentním zdrojem jsou elektrické spirály i 
plynový kotel. 

Závlahová voda je získávána ze stávajícího vrtu, p ípadn  z reten ních nádrží 
akumulujících deš ové vody. V rámci areálu je navržena sí  užitkového vodovodu pro 
automatickou závlahu. Vodovodní sí  je vytvo ena zejména pod hrací plochou „A“ 
fotbalového h išt . 

6.4. Plynovod 

Plynovodní p ípojka v sou asném stavu není z ízena, v dalším stupni projektové 
dokumentace bude zváženo z ízení p ípojky plynovodu. 

6.5. Vytáp ní a vzduchotechnika 

Výb r topného zdroje je jedna z veli in, která se m ní s ohledem na velikost objektu 
nebo areálu, a tím na celkovou ekonomii projektu a návratnost s vazbou na životnost 
topného zdroje. V p ípad  provozních objekt  a areálu a víceú elové sportovní haly je 
navrženo vytáp ní, nucené v trání a rekuperace vzduchu pomocí teplovzdušné vytáp cí a 
v trací jednotky, která je umíst na v centrálním prostoru technického zázemí. Oh ev vzduchu 
zajiš ují integrované zásobníky tepla (IZT) se stratifikací (nap . systém ATREA), které 
zárove  plní funkci p ípravy TUV. IZT jsou primárn  napájeny solárním systémem objektu, 
bivalentním zdrojem jsou pak up ednost ované integrované elektrické spirály. Celková 
plocha solárních kolektor  umíst ných na st eše sportovní haly se p edpokládá cca 150,0 m2. 
Navržené objemy zásobník  budou zajiš ovat dostate nou krátkodobou akumulaci tepla. 
P ívod vzduchu do jednotek je zajišt n ze zemního registru instala ním podzemním 
kolektorem, a z jižní dvojité fasády objektu sportovní haly, do místnosti technického zázemí, 
odvodní potrubí je vyvedeno na obvodovou st nu, p ípadn  na st echu provozní budovy. 
Rozvody jsou rozd leny na cirkula ní, odpadní a p ívodní v tve. Cirkula ní v tev nasává pod 
stropem a v meziprostoru jižní fasády sportovní haly vzduch oh átý pasivními zisky p es filtry 
do rekupera ní jednotky, kde se v ur itém pom ru mísí s oh átým vzduchem 
erstv  p ivád ným. Odpadní v tev odebírá vzduch z místností hygienických zázemí, 

spole enské místnosti ob erstvení, klubovny, p ípravny pokrm , sklad  a prostor  
odpadového hospodá ství, v rekupera ní jednotce pouze p edává teplo p ivád nému 
erstvému vzduchu a vychází z budovy. P ívodní v tev dodává oh átý erstvý a cirkula ní 

vzduch do obytných místností bytu, prostor  šaten, spole enské místnosti ob erstvení, 
klubovny a sportovní haly vyústkami v podlaze nebo v p ívodním potrubí vedeném podél st n 
i pod stropem. Veškeré rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v podhledech, v dutinách a 

konstrukcích podlah, ve stropní konstrukci mezi nosníky, a p iznané podél st n a pod 
stropem jednotlivých funk ních ástí. 

Jako bivalentní topný zdroj m že být p ípadn  navržen kondenza ní plynový záv sný 
kotel (bude rozhodnuto v dalším stupni projektové dokumentace). 

Celková energetická náro nost budovy v etn  sportovní haly se p edpokládá t ídy A 
dle SN 73 0540 – 2. Pro celkovou podlahovou plochu 2.072 m2 a pr m rnou vnit ní teplotu 
15 oC (hala) až 19 oC (budova) je stanovena celková p ibližná tepelná ztráta Qc = 42,20 kW. 
Celková ro ní pot eba tepla na vytáp ní je pak Qvyt,r = 80,60 MWh/rok. M rná pot eba tepla 
na vytáp ní qm = 38,90 kWh/m2.r. Vyhovuje, pro t ídu A je stanovena hodnota 53,00 
kWh/m2.r. 

6.6. Plynovod 

Plynovodní p ípojka v sou asném stavu není z ízena, v dalším stupni projektové 
dokumentace bude zváženo z ízení p ípojky plynovodu. 

6.7. Elektroinstalace – silnoproud 

V rámci silnoproudých instalací budou provedeny vnit ní rozvody nízkého nap tí, které 
budou napojeny na ve ejný ad silových rozvod  silnoproudu. P ípojková sk í  a sk í  
s elektrom rem a hlavním rozvad em budou umíst ny v oplocení nebo v obvodové st n  
provozního objektu sportovního areálu. 

V rámci elektroinstalací silnoproudu budou napájeny b žné spot ebi e napojené na 
sv telné a zásuvkové okruhy 230 V a 400 V. Mezi spot ebi e s vyšším p íkonem pat í 
zejména za ízení p ípravny pokrm , systémy erpadel závlahového systému areálu a spirály 
bivalentního zdroje topného systému, viz. ást vytáp ní. 

Elektrické silové rozvody silnoproudu jsou rozvedeny v rámci provozní budovy, 
víceú elové sportovní haly, tribuny „A“ h išt , kryté pergoly „B“ h išt , vstupního parteru a 
centrálních rozptylových, relaxa ních a vstupních ploch. 

6.8. Elektroinstalace – slaboproud 

Slaboproudé rozvody zahrnují zejména areálový telefon v etn  zvonku a 
automatického vrátného, centrální zabezpe ovací systém a p ípadn  wifi jednotka s volným 
p ipojením návšt vník  areálu. 

7.  NÁVRH MOŽNÉ ETAPIZACE VÝSTAVBY 

S ohledem na erpání finan ních zdroj  a sou asného zachování funk nosti alespo  
dosavadního zp sobu využití ( innost fotbalového oddílu) je navržena následující možnost 
postupné realizace celého investi ního zám ru: 

1 hrací plocha „B“ h išt , oplocení areálu, v . zachování stávající budovy zázemí a 
vjezdu na pozemek 

2 budova areálu, víceú elová sportovní hala, centrální plochy areálu, vstupní parter 

3 hrací plocha „A“ h išt , divácká tribuna, b žecká dráha 

4 finální terénní a sadové úpravy areálu, mobiliá  



8.  ORIENTA NÍ NÁKLADY NA VÝSTAVBU 

8.1. Úvod, diferenciace objekt  a ástí 

Pro stanovení orienta ních náklad  na výstavbu ve stupni studie stavby jsou užity tzv. 
cenové ukazatele ve stavebnictví. Cenové ukazatele neboli ceny podle ú elových jednotek 
jsou základním prvkem pro první propo ty cen staveb a stavebních objekt . Cenové 
ukazatele vyjad ují hodnotu základních rozpo tových náklad  (ZRN), vedlejší rozpo tové 
náklady (VRN) je tedy t eba p ípadn  dokalkulovat podle konkrétních podmínek stavby (vlivy 
území, za ízení staveništ , apod.). 

Odchylky skute né ceny od stanovených p edb žných propo t  podle cenových 
ukazatel  m žou u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a 
technologické náro nosti realizace konkrétní stavby a podle standardu jejího vybavení. B žná 
odchylka se pohybuje v hodnot  ± 15%. 

Pro stanovení orienta ních náklad  je provedeno následující rozd lení na jednotlivé 
stavební objekty podle typu stavby a její konstruk n  materiálové charakteristiky: 

1 Provozní a funk ní objekty  801.5  budovy pro t lovýchovu 

2 Víceú elová sportovní hala  802.2  haly pro t lovýchovu 

3 Vstupní parter    815.4  zdi a valy samostatné 

4 Parkovišt  hlavní   822.2  komunikace pozemní 

5 Vstupní komunikace   822.2  komunikace pozemní 

6 Rozptylová a relaxa ní plocha 822.2  komunikace pozemní 

7 Parkovišt  vedlejší   822.2  komunikace pozemní 

8 Ostatní zpevn né plochy  822.2  komunikace pozemní 

9 Zdi op rné    815.4  zdi a valy samostatné 

10 Hrací plocha „A“     bez zat íd ní – odhad 

815.2  oplocení 

11 Tribuna „A“ h išt    811.6  haly pro skladování 

12 Hrací plocha „B“   822.2  komunikace pozemní 

815.2  oplocení 

13 Divácká pergola „B“ h išt   811.6  haly pro skladování 

14 Mobiliá , osv tlení exteriéru, d tské h išt   bez zat íd ní – odhad 

15 Sadové úpravy, zele      bez zat íd ní – odhad 

16 Oplocení areálu   815.2  oplocení 

8.2. Stanovení orienta ních náklad  na výstavbu 

1 Provozní a funk ní objekty 

Budova zázemí sportovního areálu, šaten, ob erstvení, technického za ízení, apod. 

Svislá nosná konstrukce d ev ná a na bázi d evní hmoty 

Orienta ní cena na 1 m3 obestav ného prostoru    7.668,- K  

Celkový obestav ný prostor objektu      2.333,00 m3 

Orienta ní cena objektu       17.900 tis. K  

 

2 Víceú elová sportovní hala 

Budova sportovní haly, v etn  integrovaného vestavku s diváckou plošinou 

Svislá nosná konstrukce ocelová, d ev ná a na bázi d evní hmoty 

Orienta ní cena na 1 m3 obestav ného prostoru    4.079,- K  

Celkový obestav ný prostor objektu      10.653,00 m3 

Orienta ní cena objektu       43.450 tis. K  

 

3 Vstupní parter 

Parter vstupní ásti do sportovního areálu, v etn  vjezdu, vstupu a dalších sou ástí 

Svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 

Orienta ní cena na 1 m1 délky objektu     17.904,- K  

Celková délka objektu       33,50 m1 

Orienta ní cena objektu       600 tis. K  

 

4 Parkovišt  hlavní 

Hlavní parkovišt  areálu, se živi ným krytem a odvodn ním 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       509,50 m2 

Orienta ní cena objektu       1.100 tis. K  

 

5 Vstupní komunikace do areálu 

Vstupní komunikace do sportovního areálu, s betonovým monolitickým krytem 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       104,00 m2 

Orienta ní cena objektu       225 tis. K  

 

6 Rozptylová a relaxa ní plocha 

Rozptylová a relaxa ní plocha v centrální ásti areálu, v etn  venkovní terasy a plochy 
d tského h išt , s betonovým monolitickým krytem, d ev nými rohožemi, p íp. pryžovým 
barevným povlakem 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       703,50 m2 

Orienta ní cena objektu       1.500 tis. K  

 



7 Parkovišt  vedlejší 

Vedlejší, alternativní parkovišt  areálu, se zpevn ným vegeta ním zatravn ným povrchem s 
odvodn ním 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       447,00 m2 

Orienta ní cena objektu       970 tis. K  

 

8 Ostatní zpevn né plochy 

Zpevn né plochy kolem provozních a funk ních budov areálu, a kolem sportovní haly, 
s betonovým monolitickým krytem 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       339,50 m2 

Orienta ní cena objektu       735 tis. K  

 

9 Zdi op rné 

Op rné st ny podél hlavního parkovišt , konstrukce monolitická betonová, plošná 

Orienta ní cena na 1 m3 obestav ného prostoru    13.131,- K  

Celkový obestav ný prostor objektu      11,50 m3 

Orienta ní cena objektu       150 tis. K  

 

10 Hrací plocha „A“ 

Rekonstrukce stávajícího hlavního fotbalového h išt  „A“, s travnatým povrchem a 
odvodn ním 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     400,- K  

Celková plocha objektu       7.350,00 m2 

Orienta ní cena        2.900 tis. K  

Oplocení h išt , záchytné sít  za brankovišti, svislá nosná konstrukce kovová 

Orienta ní cena na 1 m1 délky objektu     775,- K  

Celková délka objektu       366,00 m1 

Orienta ní cena        280 tis. K  

Orienta ní cena objektu       3.180 tis. K  

 

11 Tribuna „A“ h išt  

Hlavní polootev ená tribuna s diváckými plošinami a jednotlivými sedadly 

Svislá nosná konstrukce ocelová, d ev ná a na bázi d evní hmoty 

Orienta ní cena na 1 m3 obestav ného prostoru    3.054,- K  

Celkový obestav ný prostor objektu  2.400,00 x 0,70  1.680,00 m3 

Orienta ní cena objektu       5.100 tis. K  

12 Hrací plocha „B“ 

Vedlejší fotbalové h išt  „B“, povrch zpevn ný, um lá tráva 

Orienta ní cena na 1 m2 plochy objektu     2.166,- K  

Celková plocha objektu       4.747,00 m2 

Orienta ní cena        10.300 tis. K  

Oplocení h išt , záchytné sít  za brankovišti, svislá nosná konstrukce kovová 

Orienta ní cena na 1 m1 délky objektu     775,- K  

Celková délka objektu       284,00 m1 

Orienta ní cena        220 tis. K  

Orienta ní cena objektu       10.520 tis. K  

 

13 Divácká pergola „B“ h išt  

Polootev ená pergola s diváckou plošinou 

Svislá nosná konstrukce ocelová, d ev ná a na bázi d evní hmoty 

Orienta ní cena na 1 m3 obestav ného prostoru    3.054,- K  

Celkový obestav ný prostor objektu  675,00 x 0,50   337,00 m3 

Orienta ní cena objektu       1.000 tis. K  

 

14 Mobiliá , osv tlení exteriéru, d tské h išt  

Lavi ky, osv tlení, stojany na kola, rohože, odpadkové koše  1.400 tis. K  

D tské h išt             600 tis. K  

Orienta ní cena objektu       2.000 tis. K  

 

15 Sadové úpravy, zele  

Položka zahrnuje finální terénní úpravy v rámci sportovního komplexu, ozelen ní vyššími 
stromy, apod. 

Orienta ní cena objektu       2.000 tis. K  

 

16 Oplocení areálu 

Kompletní oplocení celého sportovního komplexu 

Svislá nosná konstrukce kovová, s betonovými podhrabovými prahy 

Orienta ní cena na 1 m1 délky objektu     1.600,- K  

Celková délka objektu       621,00 m1 

Orienta ní cena objektu       1.000 tis. K  

 



8.3. Rekapitulace orienta ních náklad  na výstavbu 

Základní rozpo tové náklady na stavební objekty (ZRN) 

1 Provozní a funk ní objekty      17.900 tis. K  

2 Víceú elová sportovní hala      43.450 tis. K  

3 Vstupní parter            600 tis. K  

4 Parkovišt  hlavní         1.100 tis. K  

5 Vstupní komunikace           225 tis. K  

6 Rozptylová a relaxa ní plocha       1.500 tis. K  

7 Parkovišt  vedlejší            970 tis. K  

8 Ostatní zpevn né plochy           735 tis. K  

9 Zdi op rné             150 tis. K  

10 Hrací plocha „A“         3.180 tis. K  

11 Tribuna „A“ h išt          5.100 tis. K  

12 Hrací plocha „B“       10.520 tis. K  

13 Divácká pergola „B“ h išt         1.000 tis. K  

14 Mobiliá , osv tlení exteriéru, d tské h išt       2.000 tis. K  

15 Sadové úpravy, zele          2.000 tis. K  

16 Oplocení areálu         1.000 tis. K  

Celkové ZRN na stavební objekty areálu    91.430 tis. K  

 

Vedlejší rozpo tové náklady na výstavbu sportovního areálu (VRN) 

VRN = cca 10% x ZRN = 0,10 x 91.430 tis. K       9.100 tis. K  

Celkové VRN na realizaci areálu        9.100 tis. K  

 

Celkové náklady na výstavbu sportovního komplexu  100.530 tis. K  

9.    PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁP NÍ A OH EV TUV 

Orienta ní náklady na provoz jsou stanoveny s ohledem na celkovou rozpracovanost 
projektové dokumentace. Pot eba tepla pro vytáp ní je vypo tena s p edpokladem zp tného 
využití tepla odpadního vzduchu (rekuperace). Bilance návrhu solárního kolektoru je 
provedena výpo tem zjednodušenou metodou dle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení 
solárních tepelných soustav – zjednodušený výpo tový postup. 

 

Celková ro ní pot eba energie na vytáp ní: 

- St ední venkovní teplota pro za átek a konec otopného období tem = 13 oC 

- Venkovní výpo tová teplota      te = -15 oC 

- Délka otopného období       d = 245 dní 

- Pr m rná teplota b hem otopného období    tes = 3,8 oC 

- Tepelná ztráta objektu       Qc = 19,55 kW 

- M rná pot eba tepla na podlahovou plochu    qm =38,90kWh/m2.r 

- Pr m rná vnit ní výpo tová teplota     tis = 15 – 19 oC 

- Vytáp cí denostupn   D= d (tis – tes)    D = 2859 K.dny 

- Opravné sou initele a ú innosti systému: 

Nesou asnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem   i = 0,85 

Snížení teploty v místnostech b hem dne resp. noci   t = 0,90 

Zkrácení doby vytáp ní u objektu s p estávkami provozu  d = 1,00 

Ú innost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy   0 = 0,95 

Ú innost rozvod  vytáp ní      r = 0,95 

 = i . t . d = 0,85 . 0,90 . 1,00 = 0,765 

 

Qvyt,r = (  / ( 0 . r)) . ((24 . Qc . D) / (tis - te)) . 3,6 . 10-3 

Qvyt,r = 290,00 GJ/rok 

Qvyt,r = 80,60 MWh/rok 

 

Celková ro ní pot eba tepla na oh ev TUV: 

- Teplota studené vody       t1 = 10 oC 

- Teplota oh áté vody       t2 = 55 oC 

- Celková pot eba teplé vody za 1 den, stanoveno 0,10 m3/sprcha/den 

Viz. TNI 73 0302, sportovní za ízení, vysoký standard 

Celkem 16 x jednotka, 0,010 . 16     V2p = 1,600 m3/den 

- M rná hmotnost vody        = 1000 kg/m3 

- M rná tepelná kapacita vody      c = 4186 J/kg.K 

- Koeficient energetických ztrát objektu     z = 0,50 

 

Denní pot eba tepla pro oh ev TUV: 

QTUV,d = (1 + z) . ((  . c . V2p . (t2 – t1)) / 3600 = 125,60 kWh 

 

- Teplota studené vody v lét       tsvl = 15 oC 

- Teplota studené vody v zim       tsvz = 5 oC 

- Po et pracovních dní soustavy     N = 365 dní 

 

QTUV,r = QTUV,d . d + 0,80 . QTUV,d . ((t2 - tsvl) / (t2 - tsvz)) . (N – d) 

QTUV,r = 145,50 GJ/rok 

QTUV,r = 40,40 MWh/rok 

 



Celková bilance ro ních využitelných pasivních solárních zisk  objektu: 

Pasivní solární zisky jsou stanoveny pro celý objekt, dominantní složku tvo í jímání tepelné 
energie solární radiace jižním akumula ním meziprostorem ve sportovní hale. V letním 
období je meziprostor intenzivn  v trán a stín n tak, aby bylo jímání solární radiace omezeno 
na minimum. Data o klimatických údajích jsou p evzata z p ílohy A uvedené TNI 73 0302. 

- St ední hodnota slune ního ozá ení GT,m uvažované plochy pro sklon 900 stanovená 

v jednotlivých m sících 

01/443 W/m2,   02/473 W/m2,   03/438 W/m2,   04/355 W/m2,   05/299 W/m2,   06/279 W/m2 

07/285 W/m2,   08/325 W/m2,   09/393 W/m2,   10/444 W/m2,   11/438 W/m2,   12/421 W/m2 

- Bilance využitelných solárních zisk  v jednotlivých m sících ve tvaru: „m síc“ / 
„hodnota“. V m sících bez nárok  na vytáp ní nejsou pasivní zisky zapo teny do 
celkové bilance: 

01/1.031 kWh,   02/1.838 kWh,   03/2.848 kWh,   04/2.541 kWh,   05/2.116 kWh,   06/0 kWh 

07/0 kWh,     08/0 kWh,     09/1.265 kWh,     10/2.825 kWh,     11/1.237 kWh,     12/676 kWh 

- Celkové využitelné pasivní solární zisky objektu: 

QSS,u,1 = 16,38 MWh/rok 

 

Celková bilance ro ních zisk  ze solárních kolektor : 

Návrh solárních kolektor  a výpo et st ední získané energie je proveden pro p ípravu teplé 
vody a pro teplovzdušné vytáp ní. Návrh p edpokládá instalaci 40 ks solárních kolektor  o 
celkové ploše cca 72 m2. Plocha solárních kolektor  byla stanovena s ohledem na jejich 
maximální využití v letních m sících. Data o klimatických údajích jsou p evzata z p ílohy A 
uvedené TNI 73 0302. 

- St ední hodnota slune ního ozá ení GT,m uvažované plochy pro sklon kolektor  150 
stanovená v jednotlivých m sících 

01/273 W/m2,   02/353 W/m2,   03/448 W/m2,   04/501 W/m2,   05/535 W/m2,   06/545 W/m2 

07/534 W/m2,   08/508 W/m2,   09/457 W/m2,   10/375 W/m2,   11/290 W/m2,   12/245 W/m2 

- Stanovení parametr  solárních kolektor : 

Optická ú innost       0 = 0,80 

Lineární sou initel tepelné ztráty kolektoru    a1 = 3,1 W/m2.K 

Kvadratický sou initel tepelné ztráty kolektoru   a2 = 0,005 W/m2.K 

Po et kolektor         40 ks 

Plocha apertury solárního kolektoru     Ak1 = 1,8 m2 

Celková plocha apertury solárních kolektor     72 m2 

St ední denní teplota v solárních kolektorech  60 0C, pokrytí > 25 % 

Sklon kolektoru         = 15 0 

Azimut kolektoru (  = 00 pro jih)      = 00 

Ze zadaných hodnot je vypo ten pro každý m síc teoretický m sí ní využitelný tepelný zisk 
Qk,u a celková m sí ní pot eba tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody Qp,c. 

Využitelné solární zisky QSS,u,2 pokrývající m sí ní pot ebu tepla v dané aplikaci, se vyjád í 
jako pr nik celkové pot eby tepla a teoreticky využitelných tepelných zisk  solárních 
kolektor : QSS,u,2 = min (Qk,u , Qp,c) 

- Bilance využitelných tepelných zisk  ze solárních kolektor  pro vytáp ní a oh ev teplé 
vody v jednotlivých m sících ve tvaru: „m síc“ / „hodnota“: 

01/114 kWh,   02/587 kWh,   03/1.784 kWh,   04/2.856 kWh,   05/4.240 kWh,   06/3.266 kWh 

07/3.375 kWh,   08/3.375 kWh,   09/2.820 kWh,    10/1.240 kWh,    11/288 kWh,   12/21 kWh 

- Celková využitelná tepelná energie solárních kolektor : 

QSS,u,2 = 23,97 MWh/rok 

 

Rekapitulace ro ní bilance pot eb tepelné energie 

Celková pot eba energie na vytáp ní  Qvyt,r = 80,60 MWh/rok  67% 

Celková pot eba energie na oh ev teplé vody QTUV,r = 40,40 MWh/rok  33% 

Celková pot eba energie    Qcelk = 121,00 MWh/rok         100% 

 

Celkové pasivní solární zisky objektu   QSS,u,1 = 16,38 MWh/rok  14% 

Celkové zisky solárních kolektor    QSS,u,2 = 23,97 MWh/rok  20% 

Celkové p edpokládané zisky    QSS,celk = 40,35 MWh/rok  34% 

 

Stanovení p edpokládaných ro ních provozních náklad  

Celková pot eba energie    Qtot,u = Qcelk - QSS,celk =   80,65 MWh/rok 

Výpo et provozních náklad  na vytáp ní a oh ev teplé vody po ode tení p edpokládaných 
tepelných zisk  ze solární radiace je proveden pro r zné druhy paliva: 

- Elektrická energie – akumulace: 

Cena paliva 408 K /m s. + 2,40/kWh (43.459 kWh/rok)       174.500,- K /rok 

- Zemní plyn: 

Cena paliva 300 K /m s. + 12,46 K /m3 (4.801 m3/rok)       126.520,- K /rok 

- Tepelné erpadlo: 

Cena paliva 336 K /m s. + 2,40/kWh (13.472 kWh/rok)         72.800,- K /rok 

 

Pozn.: Provozní náklady neobsahují náklady vynaložené na pot ebu elektrické energie na 
va ení, sv tlo a další elektrické spot ebi e. V této fázi projektové dokumentace nelze tento 
náklad reáln  stanovit. Pro krytí náklad  na elektrickou energii lze využít systému p em ny 
solární radiace na elektrickou energii pomocí fotovoltaických panel  instalovaných na st eše 
sportovní haly. 

Stanovení provozních náklad  na vytáp ní a oh ev teplé vody je provedeno informativn  
s ohledem na stupe  projektové dokumentace a spolu s detailním zpracováním 
dokumentace v jednotlivých fázích je t eba zp es ovat zejména vstupní údaje a návrh 
systému vytáp ní, rekuperace a oh evu teplé vody. 

 

Vypracoval: 

Ing. František Denk 

Ing. Zde ka Chvátalová 


























