


I. Všeobecné údaje 

P�edm�tem stavby je �ešení víceú�elového sportovního h�išt� o rozm�rech 44 x 22 metr�. 

Zám�rem je z�ízení sportovišt� pro pot�eby mimoškolních aktivit d�tí, ale i pro sportovní 

aktivity obyvatel sídlišt� a okolí. 

II. Zemní práce  

Zemina bude sejmuta do hloubky 30 cm z plochy stávajícího h�išt�. Odt�žený materiál bude 

pozd�ji použit p�i zemích úpravách okolních ploch. Podloží na budoucím sportovišti bude 

zhutn�no na 35 MPa a upraveno do roviny. 

H�išt� bude výškov� situováno mírn� nad p�vodní terén. 

III. Odvodn�ní 

Drenážní trubky FLEX DN 100mm v pláni (vyspádovat od kraje h�išt� do sb�rné trubky 

0,5%) jsou nutné, nebo� skladba povrchu bude propustná po celé své ploše. Drenáže vyústí do 

vsakovací jámy. 

IV. Drenážní koberec 

Vrstvy drenážního št�rkového koberce jsou navrženy tak, aby v co nejv�tší mí�e odvád�ly 

deš�ovou vodu z plochy celého h�išt�. Pr�tok t�chto vrstev by m�l být minimáln� 100 litr� za 

hodinu na metr �tvere�ní. 

V. Finální povrch 

Finální povrch bud tvo�en vrstvou št�rkopísku frakce 0–4 mm, do výšky 30 mm a bude 

pokládán v n�kolika vrstvách. Každá vrstva se hutní zvláš�. Celá plocha h�išt� je ukon�ena 

betonovou obrubou uloženou do betonového lože. 

VI. Oplocení h�išt�

Na kratších stranách bude oplocení provedeno do výšky 4,5 m, ve dvou prvních polích na 

obou stranách delších stran bude oplocení provedeno do výšky 4,0 m. Ostatní �ást oplocení na 

delších stranách h�išt� bude vysoká 3,0 m. 

Sloupy oplocení na kratších stranách h�išt� z�stanou zachovány v�etn� vyva�ených vzp�r a 

vyva�ených ty�í v dolním prostoru t�etího až šestého pole. Tyto kovové díly budou pouze 

nat�eny barvou na kov, odstín RAL 6005. Pletivo na kratších stranách bude odstran�no. 

Oplocení na kratších stranách bude provedeno ze sva�ovaného žárov� zinkovaného pletiva o 

síle drátu min. 3,0 mm, oko 50 x 50 mm do výše 3,0 m (mimo dolní prostor t�etího až šestého 

pole). Nad pletivem bude umíst�na ochranná sí� z PP, oko 50 x 50 mm, zav�šená pomocí 

pozinkovaných karabin na ocelové lanko, a to až do výše 4,5 m. Rohové sloupy budou 

podep�eny vzp�rami o délce 5,0 m umíst�nými v ose plotu.  

Sloupy p�vodního oplocení na delší stran� p�ilehlé ke svahu budou odstran�ny. 

Sloupy pro první dv� pole na delších stranách budou provedeny z ocelových trubek žárov�

zinkovaných o rozm�rech 60/3,0 x 5000 s tím, že sloup bude osazen na výšku 4,0 m. Oplocení v 

této �ásti delších stran bude do výše 2,0 m provedeno ze sva�ovaného žárov� zinkovaného 

pletiva o síle drátu min. 3,0 mm, oko 50 x 50 mm. Nad pletivem bude umíst�na ochranná sí� z 

PP, oko 50 x 50 mm, zav�šená pomocí pozinkovaných karabin na ocelové lanko, a to až do výše 

4,0 m.   

Sloupy oplocení na delších stranách (s výjimkou sloup� pro první dv� pole) budou 

z ocelových trubek žárov� zinkovaných o rozm�rech 60/3,0 x 4000 s tím, že sloup bude osazen 

na výšku 3,0 m. Oplocení této �ásti delších stranách s výjimkou prostoru, kde bude umíst�na 



brána, bude provedeno ze �ty�hraného poplastovaného pletiva o síle drátu min. 3,6 mm, oko 50 x 

50 mm, v barv� zelené RAL 6005. Nad pletivem bude umíst�na ochranná sí�z PP, oko 50 x 50 

mm, zav�šená pomocí pozinkovaných karabin na ocelové lanko, a to až do výše 3,0 m.  

Na delší stran� p�ilehlé k zástavb� bude osazena dvouk�ídlá brána o rozm�rech k�ídla 1,0 x 

2,0 m s obvodovou konstrukcí z ocelových žárov� zinkovaných trubek, s výplní ze sva�ovaného 

žárov� zinkovaného pletiva o síle drátu min. 3,0 mm, oko 50 x 50 mm. 

Nov� osazené sloupy budou bez nát�ru. 

VII. Vybavení h�išt�

Sou�ástí dodávky budou 2 ks branek na malou kopanou o rozm�rech 3 x 2 m s ukotvením. 


