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Investiční záměr

Rekonstrukce povrchů sportovišť školního hřiště
2.ZŠ, ul.Májová, Cheb

Zpracoval: J.Kovář
Smrková 1438
363 01 Ostrov
IČO 648 51 648
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P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Stavba: školní hřiště 2.ZŠ, ul.Májová Cheb v areálu TJ Olympionik Cheb 
v ul. K nemocnici

Objednatel: 2.ZŠ Cheb, ul.Májová 14, 350 02 Cheb 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Současný stav:

V současné době využívá škola pro svou školní výuku neudržované sportovní plochy ve 
sportovním areálu TJ Olympionik Cheb v ul.K nemocnici 3 v Chebu. Sportovní plochy vybudované 
v dřívější nezjištěné době jsou neudržované a pro školní sport prakticky nepoužitelné. Tato sportoviště 
jsou umístěna na pozemkové parcele 189/1 KÚ Cheb 650919 jejímž majitelem je Tělovýchovná jednota 
Olympionik Cheb. Jiné sportovní plochy potřebné pro výuku škola nemá možnost využívat. V krajním 
případě např. pro běhy využívá veřejně přístupné plochy v Městských sadech mezi ulicemi Májová a 
26.dubna což je pro potřeby školy nevhodné a hlavně i velmi nebezpečné.

Plocha původních sportovišť je zarostlá a neudržovaná. Povrch ploch je travnatý, drnový a značně 
nerovný. Je těžce zřetelné původní rozmístění sportovišť.

Ve vnitřní ploše je s hřištěm pro malou kopanou, na západním konci rovná plocha kde bylo 
pravděpodobně volejbalové hřiště s pozůstatky stavební buňky, která zřejmě sloužila jako sklad 
sportovního vybavení nebo prostor k převlékání sportovců.

V severní části po vnější straně hřiště pro kopanou byl původně umístěn rozběh skoku do dálky 
s doskočištěm.

Všechna uvedená sportoviště jsou umístěna uvnitř atletického oválu se sprinterskou rovinkou. 
Povrch tohoto pozůstatku atletického oválu je taktéž neudržovaný zdrnovatělý trávník.

U vstupu do areálu je nerovná, poškozená asfaltová plocha s množství dřevěných palet 
pravděpodobně sloužících jako překážky pro cyklotrial. V sousedství této plochy je zděná průměrně 
udržovaná budova , která zřejmě dříve sloužila jako zařízení sportoviště (šatny, sociální zařízení).

Současný technický stav sportoviště v žádném případě nevyhovuje školní výuce ani svou 
velikostí, vybavením a použitými povrchy. Uvedené povrchy na sportovních plochách jsou v současné 
době již nevhodné vzhledem k náročnosti na údržbu a v neposlední řadě ani po stránce hygienické a 
zdravotní (prašnost apod.).

Vzhledem k tomu k výše uvedenému navrhujeme použití moderních umělých sportovních 
povrchů. Tyto povrchy umožňují sportování za každého počasí a prodloužení sportovní sezóny a 
maximálně efektivní využití vložených prostředků. V současné době používané umělé povrchy svojí 
pružností chrání pohybový aparát sportovce, což je velmi důležité zvláště na sportovištích určených pro
školní mládež.
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Vazba na územně plánovací dokumentaci:

Projektová dokumentace vychází ze zájmů a potřeb základní školy.

Charakteristika a využití území:

Území je využíváno jako sportovní areál s prašnými a nevhodnými povrchy.

Vliv technického řešení a provozu na zdraví a ŽP:

Odstranění uvedených prašných, nerovných povrchů a použití umělých povrchů bude mít 
jednoznačně kladný vliv na zdraví sportovců. Nově navrhované povrchy jsou bezprašné, pružné a při 
sportu nejsou tolik zatěžovány klouby.

TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ:

Víceúčelové hřiště rozměru 26 x 44 m (pro míčové hry, skok do výšky):

V ploše víceúčelového hřiště odtěžit stávající materiál do hloubky cca 30 cm.

Vybudovat nové hloubkové odvodnění plochy nutné pro použití vodopropustných povrchů. Na 
takto připravenou pláň provést konstrukční vrstvy potřebné pod umělé povrchy, ohraničené obrubníky.

Položit umělý povrch včetně lajnování na připravené plochy z drenážního asfaltu. Vybavení 
sportoviště potřebným zařízením pro jednotlivé sporty.

Celé víceúčelové hřiště bude ohraničeno dřevěnými mantinely do výše 1 m. Nad mantinely bude 
natažena záchytná síť z polypropylenu do výše 3 m.

Na uvedenou plochu navrhujeme vzhledem k zatížení uvedeným uživatelem umístit tato hřiště:

1. Hřiště pro házenou (malou kopanou) rozměru 20 x 40 m 1x
2. Hřiště pro volejbal (nohejbal) rozměru 9 x 18 m 2x
3. Hřiště pro basketbal rozměru 13 x 24 m 2x
4. Hřiště pro tenis rozměru 10,97 x 23,77 m 1x
5. Doskočiště skoku do výšky 1x

Jednotlivá hřiště jsou značena odlišnými barvami lajnování. Vybavení sportoviště tj.sloupky na 
tenis a volejbal jsou vyjímatelné, kotveny v zabudovaných zemních pouzdrech.j

Běžecká atletická dráha - 4 dráha délky 200 m:

V ploše stávající atletické dráhy odtěžit původní materiál do hl.30 cm. Pod touto plochou bude 
vybudován nový hloubkový odvodňovací systém, který umožní odvodnění ploch. Na takto připravenou 
pláň budou provedeny nové konstrukční vrstvy potřebné pod umělé povrchy, ohraničené obrubníky.
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Provést umělý povrch včetně lajnování na připravenou plochu z drenážního asfaltu. 

Běžecká atletická dráha bude s následujícími parametry:

1. délka pro rovné běhy – rovinka se startem 60 a 50m, 4 dráhy
2. délka dráhy v oválu – 200 m, 4 dráhy
3. lajnování oválu dle požadavku učebních osnov

Sektor pro skok do výšky, malá sportovní plocha:

V prostoru vnitřního oblouku atletické dráhy odtěžit původní materiál do hl.30 cm.  Pod touto 
plochou bude vybudován nový hloubkový odvodňovací systém, který umožní odvodnění ploch. Na takto 
připravenou pláň budou provedeny nové konstrukční vrstvy potřebné pod umělé povrchy, ohraničené 
obrubníky.

Provést umělý povrch včetně lajnování na připravenou plochu z drenážního asfaltu. 

Sektor bude s následujícími parametry:

1. plocha pro rozběh skoku do výšky
2. dopadiště skoku do výšky
3. malá sportovní plocha pro rozcvičení, volejbal, vybíjenou apod.

Rozběh skoku do dálky, včetně doskočiště:

Pro rozběh skoku do dálky bude využit umělý povrch na atletické rovince.

Sektor pro skok do dálky s následujícími parametry:

1. Odrazová prkna pro trojskok a skok do dálky, délka rozběhové dráhy 42 m
2. Doskočiště skoku do dálky rozměru 3 x9 m

Sektor pro vrh koulí:

V prostoru vnitřního oblouku mezi atletickou dráhou a víceúčelovým hřištěm odtěžit původní 
materiál do hl.30 cm. 

Na takto připravenou pláň budou provedeny nové konstrukční vrstvy potřebné pod dopadovou 
ploch,u ohraničené obrubníky s gumovou hranou. Jako vrchní vrstvu použít utaženou lomovou prosívku.

Osadit kruh pro vrh koulí. 

Sektor pro vrh koulí s následujícími parametry:

1. Výseč pro dopad koule poloměru R 17m
2. Odhodový kruh pro vrh koulí

Závěr:
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Realizací uvedeného návrhu by byla vybudována sportoviště vhodná pro školní využití, ale v odpoledních 
hodinách použitelná i ke sportování široké sportovní veřejnosti. Navržené umělé povrchy odpovídají 
požadavkům současných norem, jsou bezpečná a hlavně bezúdržbová. Vhodná ke sportování za 
jakéhokoliv počasí.

PROPOČET NÁKLADŮ:

Víceúčelové hřiště:

MJ výměra JC cena celkem
 zemní práce

odkopávky, násypy,
terénní úpravy m

2
1144 200 228.800,-

 odvodnění plochy
odvodňovací systém m 280 700 196.000,-

 doplňující konstrukce

základy ks 10 6.000   60.000,-
obrubníky,odv.žlaby m 140 640   89.600,-

 podkladní vrstvy komunikací a ploch

podklady ze ŠPa ŠD m
2

1144 320 366.080,-

 živičné plochy 

drenážní asfalty m
2

1144 520 594.880,-

 umělé povrchy

umělý povrch m
2

1144 980           1.121.120,-

 vybavení sportoviště

vybavení sportoviště kpl 1 395.000 395.000,-
košíková, volejbal, malá kopaná
skok do výšky, tenis

 úprava ostatních ploch, zpevněné plochy a ostatní dodávky

úprava okolních ploch,dlažby kpl 1 195.000 195.000,-
oplocení hřiště, výška 3 m kpl 1 520.000 520.000,-

celkem 3.766.480,- Kč 
rozpočtová rezerva 5 %            188.324,- Kč
celkem 3.954.804,- Kč
19 %DPH 751.412,- Kč

Víceúčelové hřiště celkem s DPH 4.706.216,- Kč
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Běžecká atletická dráha včetně doskočiště skoku do dálky:

MJ výměra JC cena celkem
 zemní práce

odkopávky, násypy, 
terénní úpravy m

2
1.086 200 217.200,-

 odvodnění plochy

odvodňovací systém m 250 800 200.000,-
včetně napojení

 doplňující konstrukce

obrubníky m 450 380 171.000,-

 podkladní vrstvy komunikací a ploch

podklady ze ŠPa ŠD m
2

1.086 320 347.520,-

 živičné plochy 

drenážní asfalty m
2

1.086 580 629.880,-

 umělé povrchy

umělý povrch m
2

1.086 850         923.100,-

 úprava ostatních ploch, zpevněné plochy

úprava okolních ploch, dlažby kpl 1 85.000   85.000,-
doskočiště skoku do dálky kpl 1 65.000    65.000,-

celkem 2.638.700,- Kč 
rozpočtová rezerva 5 %           131.935,- Kč
celkem 2.770.635,- Kč
19 %DPH 526.421,- Kč

Běžecká rovinka celkem s DPH 3.297.056,-Kč
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Sektor pro skok do výšky, malá sportovní plocha:

MJ výměra JC cena celkem
 zemní práce

odkopávky, násypy, 
terénní úpravy m2 457 200 91.400,-

 doplňující konstrukce

obrubníky m 34 380   12.920,-

 podkladní vrstvy komunikací a ploch

podklady ze ŠPa ŠD m
2

457 320 146.240,-

 živičné plochy 

drenážní asfalty m
2

457 620 283.340,-

 umělé povrchy

umělý povrch m
2

457 850         388.450,-

 vybavení sportoviště

vybavení sportoviště kpl 1 180.000 180.000,-

 úprava ostatních ploch, zpevněné plochy

úprava okolních ploch kpl 1 45.000    45.000,-

celkem 1.147.350,- Kč 
rozpočtová rezerva 5 %              57.367,- Kč
celkem 1.204.717,- Kč
19 %DPH 228.846,- Kč

Sektor pro skok do výšky, malá sportovní plocha celkem s DPH 1.433.563,-Kč
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Sektor vrhu koulí:

MJ výměra JC cena celkem
 zemní práce

odkopávky, 
terénní úpravy m

2
110 200 22.000,-

 doplňující konstrukce

obrubníky m 55 380 20.900,-

 podkladní vrstvy komunikací a ploch

podklady ze ŠPa ŠD m
2

110 320 35.200,-

 vybavení sportoviště

vybavení sportoviště kpl 1 24000 24.000,-
kruh včetně betonáže 

 úprava ostatních ploch, zpevněné plochy

úprava okolních ploch, dlažby kpl 1 25.000    25.000,-

celkem 127.100,- Kč 
rozpočtová rezerva 5 %                6.355,- Kč
celkem 133.455,- Kč
19 %DPH 25.356,- Kč

Sektor vrhu koulí celkem s DPH 158.811,-Kč

Rekapitulace:

cena celkem
 víceúčelové hřiště 3.954.804,- Kč

 běžecká atletická dráha včetně doskočiště skoku do dálky 2.770.635,- Kč

 sektor pro skok do výšky, malá sportovní plocha 1.204.717,- Kč

 sektor vrhu koulí 133.455,- Kč

celkem bez DPH 8.063.611,- Kč
19 %DPH 1.532.086,- Kč

Rekapitulace celkem s DPH 9.595.697,- Kč
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Původní hřiště pro volejbal

Hřiště pro kopanou
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Stavební buňka

Původní atletický ovál
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Sprinterská rovinka

Doskočiště skoku do dálky
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Asfaltová ploch u vchodu do areálu
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Celkový pohled na současný sportovní areál
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