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1. Zásady architektonického, výtvarného, materiálového, dispozičního a provozního 
řešení stavby 

Prostor víceúčelové haly bude využíván pro atletiku (běh, skok daleký), a víceúčelový sport - 
volejbal, florbal a malou kopanou/futsal.  

Cílovými skupinami určenými k užívání prostor haly jsou atletické oddíly, školy a osoby se 
zdravotním omezením (zejména osoby na vozíku). 

Atletický ovál  
je navržen jako třídráhový s poloměrem vnitřního oblouku 10,75 m . Oblouky jsou navržené 
jako dostředně klopené s úhlem klopení cca 16°. 
Délky drah jsou 124,7 m, 131,7 m a 139,4 m na jeden okruh.  Šířka jednotlivých drah je 122 
cm. Součástí každé dráhy je lajna tl. 5 cm. 
 
Lajnování oválu je navrženo v rozsahu:  běh na 200 m 
       překážkový běh na 100 m 
      překážkový běh na 110 m 
 
Plocha uprostřed oválu je řešena jako víceúčelová, včetně sektoru pro skok daleký.  
 
Víceúčelová plocha je nalajnována v rozsahu f utsálu ( 36 x  18 m ), vol ejbalu ( 18 x  9 m ) a 
florbalu (36 x 18 m). 
 
Rozběhová dráha pro skok daleký a trojskok je dlouhá 40,0 m a široká 1,22 m. 
 
Doskočiště skoku dalekého 2.88 x 5,46 m  je z křemičitého písku. Je lemováno sportovnímu 
obrubníky z  polymerbetonu s  pryžovou hl avou z E PDM a  z áchytnými pí skovými va nami. 
Doskočiště je opatřeni krytem z PVC plachtoviny včetně kotvení k podkladu. 
 
Rozběhová dráha je opatřena odrazovými břevny pro skok a trojskok. V případě nevyužívání 
plochy jako rozběhové dráhy pro skok daleký budou odrazová břevna nahrazena zaslepovací 
deska s  hor ní hranou opatřenou sportovním povr chem v t l. 14 m m odpo vídajícím povr chu 
rozběhové dráhy. 
 
Sportovní plochy jsou vybaveny sportovním vybavením odpovídajícím jednotlivým sportům 
svými parametry odpovídajícími požadavkům sportovních asociaci, doložené certifikáty. 
 
Sportovní vybavení doplňuje mobiliář v rozsahu lavic, informačních vitrín, odpadkových 
košů a víceúčelové elektronické výsledkové tabule. 
 
2. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je posuzována z hlediska přístupu a užívání osobami se zdravotním omezením, zejména 
osob s omezenou schopností pohybu a osob na vozíku. Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2006 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 



                        ADONIS PROJEKT spol. s r. o.       Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
        IČ: 62024477 
 
      

 
Tel.: +420 494 940 345    E-mail:  info@adonisprojekt.cz 
 

4 
 

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. Povrchy pochozích pl och j sou 
rovné, pevné a upravené proti skluzu. Nášlapné vrstvy budou mít součinitel smykového tření 
nejméně 0,5. 
 
Stavba je v souladu s technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání občanského 
vybavení. 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a technické vlastnosti stavby 

3. 1 Konstrukční řešení stavby 
- 
3. 2 Stavebně technické řešení stavby 

a) podlahy-sportovní povrchy 
 
Sportovní povrch atletického oválu 
je navržen jako plně prefabrikovaný vodonepropustný sportovní atletický povrch v tl. 14 mm. 
Skládá se ze dvou pevně vulkanicky spojených vrstev na bázi recyklované gumy a EPDM, 
přičemž spodní vrstva má speciální dutinový mřížkový systém, který zabezpečuje pružnost a 
tlumení dopadu. Vrchní vrstva je vytvarována do dezénu, který zajišťuje pružnost a optimální 
tření a vedení atletické obuvi. 
 

- koeficient tření dle EN13036 za sucha 101, za mokra 56 
- redukce rychlosti dle EN14808 cca 38 
- vertikální deformace dle EN14809 cca 1,8. 

 
 Povrch se celoplošně lepí polyuretanovým lepidlem. Jednobarevné řešení. 

Víceúčelová sportovní plocha uvnitř atletického oválu 
Je navržen jako bezešvý bodově pružný povrch pro atletiku a víceúčelové použití. Musí být 
certifikován dle standardů EN 14904 v kategorii P2 a dle EN 14877 pro vnitřní sportoviště a 
svými parametry dpovídat Technickým požadavkům IAAF. Tloušťka 14 mm (10 mm pružná 
podložka a 4 mm vrstva polyuretanové stěrky s uzavíracím nátěrem). Dvoubarevné řešení.  
 

- minimální útlum dopadu 39% (dle EN 14808) 
- tření za sucha 90-105 (dle EN 13036-4) 
- pevnost v tahu min. 25 N/mm2 (dle DIN 53455) 
- odolnost proti hřebům min. 1,4 MPa (EN 14810) 

 
Skok daleký – doskočiště 
Doskočiště skoku dalekého je z křemičitého písku (jemný křemičitý písek s kulatými zrny fr. 
0.3-0.8 ve vrstvě 400 mm), l emováno s portovnímu obr ubníky z  pol ymerbetonu s  pr yžovou 
hlavou z EPDM a záchytnými pískovými vanami. Doskočiště je opatřeni krytem z PVC 
plachtoviny včetně kotvení. 
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b) sportovní vybavení 
 
Sportovní vybavení je navrženo v rozsahu atletiky (běh a skok do dálky/trojskok), volejbalu, 
florbalu a futsalu. 
 
Volejbal 
Vybavení pro volejbal obsahuje: 
 
Sloupky pr o vol ejbal jsou na vrženy hliníkové kulaté, pr ůměry 83 mm vč. nerezavějících 
háčků pro uchycení sítě a napínacího zařízení - osazení do zemních pouzder. 
 
Vysokopevnostní bezuzlová volejbalová turnajová síť z PE tl. 4 mm s kevlarovým napínacím 
lankem a anténami. 
 
Zemní p ouzdra j sou na vržena hl iníková s  kr ycí kapsou a ví kem pro sportoviště s umělým 
povrchem. Víko bude opatřeno sportovním povr chem v  tl. 14 m m odpovídajícímu povr chu 
hrací plochy. Vnější průměr pouzdra je 92,5 mm hloubka zasunutí 350 mm. 
 
Součástí sloupků je protiúrazová pěnová ochrana - jádro z PE pěnového materíálu, potah z 
nalaminované fólie odolné proti protržení, zapínání na suché zipy, délka čalounění 2,0 m. 
 
Vojejbalové s loupky doplňuje hliníková podesta pro volejbalové rozhodčí - stabilní a  pevná 
hliníková konstrukce. Podesta je opatřena gumovými nástavci na nohou a dvěma manžetami 
na spojení podesty se sloupkem. Podestu doplňuje psací deska z plastu.  
 
Veškeré sportovní vybavení pro volejbal musí být certifikováno. 
 
Florbal 
Vybavení pro florbal obsahuje: 
 
Ocelová florbalová branka o rozměrech 160 x 115 mm se sítí a záclonkou z vysokopevnostní 
bezuzlové PP síťoviny tl. 2.3 mm s velikostí oka 45 mm.   
 
Mantinely jsou n avrženy pro hřiště 36 x18 m - bílá ba rva, v ysoce odol ný polypropylen se 
speciální technologií tavených svárů - molekulární spoj.  
 
Součástí vybavení pro florbal jsou transportní vozíky na mantinely. 
 
Veškeré sportovní vybavení pro florbal musí být certifikováno. 
 
Futsal 
Branky pro f utsal mají vnitřní rozměr 3x2 m. Spodní hl oubka br anky je 1,2  m. Branka j e 
provedena jako rozkládací. Rám branky je z hliníkového profilu 80/80 mm a držáky sítě jsou 
ocelové. Součástí branky je sada kotvení do pevného povrchu proti převrácení. Branka musí 
být vždy zajištěna proti převracení! Síť branky je z vysokopevnostní PP síťoviny  tl. 3 mm, 
velikost oka 120 mm.  
 
Branky musí být certifikovány. 
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Atletika  - běh 
Sportovní vybavení obsahuje:  
 
Běžecké překážky jsou na vrženy j ako závodní hl iníkové překážky s  certifikací IAAF. 
Překážky jsou opatřeny ochrannou zátkou a laťkou přišroubovanou k profilu překážky. 
Překážky musí umožňovat snadné nastavování výšky laťky a protizávaží. Měřící stupnice jsou 
zapuštěny ve žlábku horizontálních i vertikálních profilů a jsou tak chráněny proti sedření. 
Možnosti nastavení výšky: 1.067 m – 0.99 m – 0.914 m – 0.840 m – 0.762 m - 0.685 m 
 
Startovní bl oky jsou certifikované I AAF. Jsou v yrobeny z  celohliníkové konstrukce s  
ergonomickým tvarem opěrek. 
 
Součástí vybavení jsou transportní vozíky na běžecké překážky. 
 
Atletika - skok do dálky 
Sportovní vybavení obsahuje: 
 
Zákryt doskočiště - mřížovaná tkanina z polyesteru cca 400g/m2 kolem dokol a s  dut ým 
lemem a výřezy se zesílením. Lanko z ocelového pozink. drátu tl. 6 mm, nerezové simplexové 
háčky s obratlem, kotevní prvky do umělého sportovního povrchu. 
 
Hliníkové hrábě s hranou pro srovnání povrchu doskočiště. 
 
Odrazové břevno - hliníkový rám pro usazení odrazového prkna, k zapuštění do podlahy. 
Plastové odr azové b řevno s horní hranou odolnou proti odolné vůči hřebům na skokanské 
obuvi 1220x340x100 mm. 
 
Zaslepovací d eska pr o náhradu odr azového pr kna. P lastová de ska 122 0x340x86+14 m m. 
Horní hrana desky opatřená sportovním povrchem v tl. 14 mm odpovídajícím povrchu 
rozběhové dráhy. 
 
c) mobiliář 
 
Stabilní lavice. 
Spodní konstrukce z hliníku - 3dílná příčně zpevněná. Nohy s talířovými patkami. Prkna pro 
sezení - 3 ks - z bílého plastového komorového profilu s vložkou z pozinkovaného ocelového 
profilu a s krytkami. 
 
Rozměry   délka:    cca 2,00 m 
                  šířka:     cca 0,40 m 
                  výška:    cca 0,50 m 
 
Víceúčelová elektronická tabule 
Rozsah využití:   atletika: běh, skok do dálky, trojskok 
                                    volejbal, florbal, futsal 
Rozměr celkově cca 100 x 150 cm, rozteč bodů led ā 12.7 mm, rastr 120x80 pixel, svítivost 
1200 MCD, spotřeba 500 W, komunikace Ethernet SW vč. Ntb, šasi s čelním plexi, napájení, 
pojízdná konstrukce 
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Odpadkové koše 
Odpadkové koš e j sou na vržené j ako oc elové s  povrchovou úpr avou - vypalovaný pr áškový 
lak. S vysokou odolností proti vandalismu a požáru.  Vyjímatelná vnitřní nádoba. 
 
 
Informační vitríny 
Jsou na vrženy d voukřídlové hliníkové vitríny s  o boustranně otvíravými dvířky. Výplň z 
odolného plexiskla tloušťky 4 mm. Integrovaný závěs. Bezpečnostní zámek se dvěma klíči. 
Otvory proti kondenzaci. Magnetické pozadí z pozinkovaného plechu. Šířka cca 1200 mm, 
výška cca 700 mm, hloubka cca 30 mm. 
 
3. 3 Technické vlastnosti stavby 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

Veškeré sportovní vybavení a povrchy musí být certifikovány dle požadavků a předpisů 
jednotlivých sportovních asociací. Stabilita a odolnost sportovního vybavení a povrchů bude 
zajištěna splněním jednotlivých normových požadavků na sportovní vybavení a s portovní 
povrchy. 
 
b) požární bezpečnost, 

K zabránění ztrát na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrát na majetku, musí být 
stavby podle druhu a potřeby navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby zůstala 
zachována nos nost a  s tabilita kons trukce po u rčitou dobu, bránily vzniku a šíření požáru a 
jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, bránily šíření požáru mimo 
stavbu nebo její část, umožnily bezpečnou evakuaci osob a evakuovatelných zvířat, umožnily 
účinný a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení a zásahových pracích – viz požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé 
životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby ne ohrožovala ž ivotní 
prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem: 

- uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a 

- pro rostliny, 

- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
- uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) ochrana proti hluku, 

- 
e) bezpečnost při užívání, 

Veškeré sportovní vybavení a povrchy musí být certifikovány dle požadavků a předpisů 
jednotlivých sportovních asociací. Bezpečnost při užívání sportovního vybavení  a povrchů je 
zajištěna splněním jednotlivých normových požadavků na sportovní vybavení a povrchy. 
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f) úspora energie a tepelná ochrana. 

- 
4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
- 
5. Denní a umělé osvětlení 
- 
6. Proslunění 
- 
7. Ochrana proti hluku a vibracím 
- 
8. Výpis použitých norem 
 
ČSN EN 14904 
 

Povrchy pro sportoviště - halové povrchy pro víceúčelové použití  
- specifikace 

ČSN 744505 Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN EN 1271 (940517) 
 

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a 
bezpečnostní požadavky, zkušební metody 

(940510) ČSN EN 748 Zařízení hracích ploch - Branky pr o f otbal - Funkční a 
bezpečnostní požadavky, zkušební metody 

(940512) ČSN EN 750 Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a 
bezpečnostní požadavky, zkušební metody 

(940521) ČSN EN 
15312+A1 

Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a 
bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 

ČSN EN 913 (940303) 
 

Tělocvičné nářadí - Základní bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/940510-csn-en-748_4_94717.html�
http://www.technicke-normy-csn.cz/940512-csn-en-750_4_71813.html�
http://www.technicke-normy-csn.cz/940521-csn-en-15312-a1_4_87317.html�
http://www.technicke-normy-csn.cz/940521-csn-en-15312-a1_4_87317.html�
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