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LOKALITA:           MĚSTSKÝ STADION V ČELÁKOVICÍCH 

ZADÁNÍ: 

Předmětem je vypracování architektonické studie na revitalizaci Městského stadionu v Čelákovicích ve 
struktuře popsaných stavebních a inženýrských objektů, včetně návrhu technických řešení, vypracování 
propočtu jednotlivých investic oddílů stavby, vyčíslení základních provozních nákladů areálu a popis 
možné etapizace a postupů přípravy stavby. 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 

Navržené řešení se stává součástí již existujícího sportovního areálu – Městského stadionu v 
Čelákovicích. Řešené území je rozšířeno o další parkovací a komunikační plochy.  

CHARAKTERISTIKA ÚZEMNÍ: 

Na vymezeném území se v současné době nachází původní objekt šatnového a hygienického zázemí 
s tribunou, hlavní fotbalové hřiště s přírodním trávníkem, fotbalové hřiště tréninkové s přírodním 
trávníkem, atletický ovál s atletickou rovinkou, výseč atletického sektoru pro skok daleký, vrh koulí a hod  

 

 

 

oštěpem. Ve druhé výseči je umístěno víceúčelové hřiště. Samostatnou částí areálu je pak sportoviště 
nohejbalu a dopravní hřiště pro RC modely a motokáry. Součástí vymezených ploch jsou i příslušné 
stávající provozně technické objekty: tribuna, garáže, hygienické a provozní objekty. 

Areálem řešeného území stadionu probíhají páteřní sítě městského vodovodního řadu  a splaškové 
kanalizace. 

Dle územního plánu je navržený záměr v souladu se záměry územního plánování města Čelákovice. 
Jde o pozemky sportu a rekreace – sloužící sportu, a pozemky dopravy – parkoviště.  

Část sportovního areálu se nachází v záplavovém území 20-ti leté a 100-leté vody. Veškeré dotčené 
plochy se nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území pro Q100. 

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: 

Návrh architektonické studie vychází z typologického řešení stávajícího sportovního areálu. Záměrem 
návrhu bylo respektování existujícího atletického oválu s fotbalovým trávníkem a stávajícího 
tréninkového fotbalového hřiště. Tyto dva nosné prvky areálu byly ve studii doplněny o multifunkční 
sportovní hřiště s umělým povrchem a kompletně přestavěným nohejbalovým centrem se zázemím. 
Celý areál je pak ve studii komunikačně propojen in-line dráhou. Řešenému území dominuje návrh 
hlavního provozního objektu, ve kterém je v řešení soustředěno kapacitní a provozní zadání – šatny, 
hygiena, zázemí, regenerace, ubytování, kanceláře oddílů, zasedací místnost, cvičební sál, tribuna atd.. 
Do areálu byly umístěny další stavební objekty dle zadání, objekt nohejbalového centra, objekt 
restaurace, objekt technického a hygienického zázemí, možný objekt zastřešení víceúčelového hřiště a 
k nim jsou navrženy související objekty sportovišť, dětských hřišť a zařízení technické a dopravní 
infrastruktury. 

Studie poskytuje podrobnou a konkrétní informaci, jak by mohl být do budoucna areál přestavěn, aby 
splňoval požadavky zadavatele a vzhledem k velké finanční náročnosti umožnil i dlouhodobější 
etapizaci výstavby. Návrh je tvořen souborem stavebních objektů a inženýrských objektů technické a 
dopravní infrastruktury. 

 

SEZNAM ŘEŠENÝCH  OBJEKTŮ 

SO 00 DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

S0 01 OBJEKT HLAVNÍ TRIBUNY  

S0 02 OBJEKT RESTAURACE 

S0 03 ZÁCHODY PRO VEŘEJNOST, SKLADY 

S0 04 OPĚRNÉ STĚNY 

S0 05 OBJEKT ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ PLOCHY 

S0 06 PODZEMNÍ KONTEJNERY - TŘÍDĚNÝ ODPAD 

S0 07 VÝSLEDKOVÉ TABULE, UKAZATELE SKÓRE 

S0 08 OBJEKT HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - NOHEJBAL 

S0 09 OBJEKTY TRIBUN A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - NOHEJBAL 

S0 10 OPLOCENÍ ČÁSTI AREÁLU - NOHEJBAL 



INŽENÝRSKÉ OBJEKTY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

I0 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKAČNÍ  A PARKOVACÍ PLOCHY 

I0 02  HLAVNÍ FOTBALOVÁ PLOCHA+VÝSEČ OVÁLU 

I0 03 TRÉNINKOVÁ FOTBALOVÁ PLOCHA 

I0 04 SPORTOVNÍ PLOCHY - NOHEJBAL 

I0 05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

I0 06 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

I0 07 VENKOVNÍ POSILOVNA 

I0 08 LEZECKÉ STĚNY - BOULDERING 

I0 09 PŘÍPOJKA VN, TRAFOSTANICE 1000 kVA 

I0 10 AREÁLOVÉ  ROZVODY NN 

I0 11 AREÁLOVÉ  ROZVODY OSVĚTLENÍ 

I0 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY 

I0 13 PŘELOŽKA VODOVODU 

I0 14 PŘÍPOJKA VODOVODU 

I0 15 AREÁLOVÉ ROZVODY PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY 

I0 16 AREÁLOVÉ ROZVODY UŽITKOVÉ VODY 

I0 17 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

I0 18 AREÁLOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

I0 19 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AKUMULACE A ZASAKOVÁNÍ 

I0 20 REVITALIZACE ZELENĚ 

I0 21 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 
 
 
S0 01 OBJEKT HLAVNÍ TRIBUNY 
 
Hlavním a největším stavebním objektem je v návrhu objekt hlavní tribuny se zázemím. Objekt je 
situován osově symetricky na upravenou hlavní fotbalovou plochu a je umístěn polohově v místě 
stávající tribuny. Tento objekt o rozměrech cca 53,5 x 21,5 a výšky 12,6 m je ve studii navržen s cílem 
co nejjednoduššího provozu návštěvníků v objektu s respektováním stávajících výškových hladin 
chodníku a komunikace v ulici U Kapličky a respektuje i stávající niveletu rekonstruované atletické 
dráhy. Hlavní vstup do prvního nadzemního podlaží objektu je bezbariérově z ulice a chodníku U 
Kapličky, a dále je vedena bezbariérová trasa přímo na spodní hranu tribuny. Toto vstupní podlaží 
slouží jako provozní zázemí pro návštěvníky a administrativní zázemí pro sportovní kluby. V suterénu 
objektu se nachází šatnové, sportovní a relaxační zázemí pro sportovní kluby. Ve druhém nadzemním 
podlaží jsou situovány ubytovací kapacity pro zvýšení možností využití celého areálu pro sportovní 
soustředění. Architektura objektu tribuny je podřízena funkčnosti. Má strohé geometrické tvary. 
Oživením objektu pomocí grafického ztvárnění nátěru fasády. 

Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí budou navrženy v kvalitě  odpovídající 
doporučeným  hodnotám součinitelů prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 (W/m2K) a lepším dle 
ČSN 73 0540-2 (duben 2011).  V souladu s ustanovením  zákona o hospodaření energie 406/2000 sb. 
v platném znění , §7, odst. 1 b) bude budova navržena tak, aby splnila požadavek na energetickou 
náročnost „ budovy s téměř nulovou spotřebou“. 

 
 
 

Potřeba tepla : 
Tepelný výkon pro vytápění objektu byl předběžně stanoven dle ČSN EN 12 831 pro výpočtovou 
venkovní teplotu -13°C, průměrnou vnitřní teplotu +19°C, střední teplotu venkovního vzduchu +4,5°C a 
počet otopných dní 229.  
Ve všech prostorách se uvažuje s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla s účinností  min. 
80%.  TV bude připravována tepelnými čerpadly s akumulací v tepelně izolovaných zásobnících pro 
pokrytí špičkových odběrů.   
Vytápění :          85 kW 
Větrání :          50 kW 
Příprava TV:          60 kW 
Bazénový výměník :         40 kW 
Celkem    :                   235 kW 
Zdroj tepla: 
Zdrojem  tepla pro vytápění objektu, přípravu tepla pro VZT jednotky a ohřev TV byl zvolen systém s 
tepelnými čerpadly (TČ) země-voda. Primárním zdrojem tepla bude energie okolního prostředí 
získávána z vrtů.  Tepelná čerpadla budou dimenzována na 85% potřebného tepelného výkonu, zbylých 
15% bude kryto bivalentními zdroji - přímotopnými elektrokotli .  
Tepelná čerpadla :  3x 67 kW=      201 kW 
Elektrokotel : 3x 20 kW         60 kW 
Celkem    :                  246 kW 
 
Roční potřeba tepla a elektrické energie: 
Roční spotřeba tepla a elektřiny pro vytápění ,větrání a ohřev TV je předběžně  odhadována  : 
 
Část     Potřeba tepla    Potřeba el. energie   
Vytápění    163 000 kWh/rok     63 000  kWh/rok          
Větrání (dohřev vzduchu)  105 000 kWh/rok     37 000  kWh/rok 
Ohřev teplé vody   108 000 kWh/rok            38 000  kWh/rok 
Celkem     376 000 kWh/rok        138 000 kWh/rok  
                  
Potřebný elektrický příkon : 
Tepelná čerpadla země / voda      67 kW 
Elektrokotle (bivalentní a záložní  zdroj)     60 kW 
Čerpadla ÚT, TUV, MaR          5  kW    
Elektrický příkon-celkem                132 kW  
 
Vzduchotechnika 
Na základě platných hygienických předpisů, s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor jsou 
stanoveny minimální průtoky  vzduchu pro jednotlivé místnosti : 
Pracoviště (práce třídy I- vsedě)      50 m3/h na osobu 
Pracoviště (práce třídy IIb- převážně vestoje)     70 m3/h na osobu 
Kondiční sál (sportovci)        90 m3/h na osobu 
Šatna          20 m3/h na šatní místo 
WC          50 m3/h na záchodovou mísu 
          25 m3/h na pisoár 
Umývadlo         30 m3/h na jeden výtok 
Úklidové komory        50 m3/h  



Centrální vzduchotechnické jednotky pro větrání šaten, hygienického zázemí, welnesu, kondičního sálu 
a společných prostor budou osazeny ve strojovnách VZT v posledním podlaží. Vzduch bude 
v jednotkách  upravován filtrací, rekuperací, ohřevem.  Zařízení budou ovládána systémem MaR. 

Všechen vzduch procházející vzduchotechnickým zařízením bude filtrován. Předpokládá se umístění 
filtračních dílů na straně sání čerstvého vzduchu a před výměníky min. třídy F7. 

Centrální vzduchotechnické jednotky budou vybaveny zpětným získáváním tepla z odváděného 
vzduchu s účinností min. 80%.  

Kanceláře, zasedací místnost a kabina režie budou vybaveny lokálními autonomními větracími 
jednotkami s rekuperací tepla. 

Technické místnosti  budou větrány podtlakově samostatnými  odvodními ventilátory. Zařízení budou 
ovládána z větraného prostoru. 

Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do venkovního 
prostředí. 

 

Potřebný elektrický příkon : 

Vzduchotechnika-motory       20  kW 

Vzduchotechnika-klimatizace      20  kW 

Elektrický příkon-celkem                           40 kW 
 
S0 02 OBJEKT RESTAURACE 
 
Vedle objektu hlavní tribuny studie navrhuje v místě umístění dnešních garáží objekt restauračního 
zázemí nejen pro sportovní areál o rozměrech cca 18,3 x 15,3 a výšky 8,0 m. Umístění tohoto objektu 
na velmi exponovaném místě na nábřeží Labe jej předurčuje i k tomu, že se může stát velice oblíbeným 
místem pro rodiny s dětmi, sportovce a turisty. V prvním nadzemním podlaží tohoto objektu jsou 
vytvořeny parkovací stání pro potřeby sportovního areálu. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna 
pouze restaurace, která má výhled na všechny důležité sportovní plochy a přilehlé nábřeží Labe. 
Navrhujeme rovněž možnost využití střešní terasy pro sledování sportovních klání a využití terasy na 
přilehlém terénu pro potřeby kolemjdoucích návštěvníků v letním období. Architektura objektu je opět 
podřízena funkčnímu využití. Využívá možnost vytvoření venkovních teras v nadzemním podlaží. 

Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí budou navrženy v kvalitě  odpovídající 
doporučeným  hodnotám součinitelů prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 (W/m2K) a lepším dle 
ČSN 73 0540-2 (duben 2011).  V souladu s ustanovením  zákona o hospodaření energie 406/2000 sb. 
v platném znění , §7, odst. 1 b) bude budova navržena tak, aby splnila požadavek na energetickou 
náročnost „ budovy s téměř nulovou spotřebou“. 

Potřeba tepla : 

Tepelný výkon pro vytápění objektu byl předběžně stanoven dle ČSN EN 12 831 pro výpočtovou 
venkovní teplotu -13°C, průměrnou vnitřní teplotu +19°C, střední teplotu venkovního vzduchu +4,5°C a 
počet otopných dní 229.  

Ve všech prostorách se uvažuje s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla. TV bude 
připravována tepelnými čerpadly s akumulací v tepelně izolovaných zásobnících pro pokrytí špičkových 
odběrů.   

 

Vytápění :          30 kW 

Větrání :          40 kW 

Příprava TV:          30 kW 

Celkem    :                 100 kW 

Zdrojem  tepla pro vytápění objektu, přípravu tepla pro VZT jednotky a ohřev TV budou tepelná čerpadla 
(TČ) země-voda. Primárním zdrojem tepla bude energie okolního prostředí získávána z vrtů.  Tepelná 
čerpadla budou dimenzována na 85% potřebného tepelného výkonu, zbylých 15% bude kryto 
bivalentními zdroji - přímotopnými elektrokotli .  

Tepelná čerpadla :  2x 44 kW=      88 kW 

Elektrokotel : 2x 20 kW       40 kW 

Celkem    :                  118 kW 

 

Roční potřeba tepla a elektrické energie: 

Roční spotřeba tepla a elektřiny pro vytápění ,větrání a ohřev TV je předběžně  odhadována  : 

Část     Potřeba tepla    Potřeba el. energie   

Vytápění      46 500 kWh/rok     18 000  kWh/rok          

Větrání (dohřev vzduchu)    80 000 kWh/rok     28 000  kWh/rok 

Ohřev teplé vody     34 000 kWh/rok           12 000  kWh/rok 

Celkem    160 500kWh/rok           58 000 kWh/rok  
                  

Potřebný elektrický příkon : 

Tepelná čerpadla země /voda      30  kW 

Elektrokotle (bivalentní a záložní zdroj)     40 kW 

Čerpadla ÚT, TUV, MaR            3  kW    

Elektrický příkon-celkem                             73 kW 

 

Vzduchotechnika 

Na základě platných hygienických předpisů, s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor jsou 
stanoveny minimální průtoky  vzduchu pro jednotlivé místnosti : 

Kuchyň        bude stanoven dle VDI 2052 dle   
        instalovaných spotřebičů 
Restaurace, návštěvníci     50 m3/h na osobu  
Pracoviště (práce třídy I- vsedě)    50 m3/h na osobu 
Pracoviště (práce třídy IIb- převážně vestoje)   70 m3/h na osobu 
 
Šatna        20 m3/h na šatní místo 
WC        50 m3/h na záchodovou mísu 
        25 m3/h na pisoár 
Umývadlo       30 m3/h na jeden výtok 
Úklidové komory      50 m3/h  
 



Centrální vzduchotechnické jednotky pro kuchyň a restauraci budou osazeny ve venkovním prostředí na 
střeše objektu. Šatna a hygienické zázemí zaměstnanců bude větráno pomocí podstropní přívodně-
odvodní VZT jednotky s rekuperací tepla. Vzduch bude v jednotkách  upravován filtrací,  rekuperací, 
ohřevem.  Zařízení budou ovládána systémem MaR. 

Všechen vzduch procházející vzduchotechnickým zařízením bude filtrován. Předpokládá se umístění 
filtračních dílů na straně sání čerstvého vzduchu a před výměníky min. třídy F7. Varné centrum v 
kuchyni bude vybaveno odsávacím zákrytem s lapači tuku a osvětlením. 

Centrální vzduchotechnické jednotky budou vybaveny zpětným získáváním tepla z odváděného 
vzduchu s účinností min. 80%.  

WC pro veřejnost, přípravny, sklady a technické místnosti  budou větrány podtlakově samostatnými  
odvodními ventilátory. Zařízení budou ovládána z větraného prostoru. 

Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do venkovního 
prostředí. 

Potřebný elektrický příkon : 

Vzduchotechnika-motory       15  kW 

Vzduchotechnika-klimatizace      15  kW 

Elektrický příkon-celkem                           30 kW 
 

S0 03  ZÁCHODY PRO VEŘEJNOST, SKLADY 
 
Objekt je hygienickým zázemím pro veřejnost včetně vytvoření prostor pro uzamykatelné sklady jak 
sportovního nářadí a zařízení, tak i pro uložení provozních zařízení, materiálu a dalších - 20,6 x 6,6 
výšky 3,0 m. Stavba je umístěna v místě stávajících venkovních WC a je navržena z modulových buněk, 
které jsou opláštěné dodatečným společným obvodovým pláštěm. Ten zajistí větší estetickou hodnotu a 
zároveň poskytne stavbě větší životnost. Průčelí objektu může být opatřeno piktogramovou stěnou 
v životní velikosti. 
 
S0 04 OPĚRNÉ STĚNY 
 
Opěrné stěny podpírají terasu v úrovni 2.NP objektu hlavní tribuny, schodiště a částečně zemní těleso 
IN-LINE dráhy. Jsou navrženy z gabionových košů v kombinaci s tahovými sítěmi, případně jako 
monolitické betonové. Stěny jsou dimenzovány na provoz pěších a servisních automobilů za rubem 
stěny. 

S0 05 OBJEKT ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ PLOCHY 
 
Zastřešení víceúčelového hřiště  s umělým sportovním povrchem o rozměrech 43x30m (inženýrský 
objekt IO 05) je navrženo jako možná nadstavba využití sportovní plochy v nepříznivém počasí a v zimní 
sezóně, tedy celoročně.  Přepokládaný sportovní rozsah využití je: 2x košíková, 2x odbíjená, 1x kopaná, 
házená, florbal, rekreační tenis, bruslení na kolečkových bruslích, možnost přírodního zaledování 
v zimním období a další. Zastřešení je navrženo variantně jako dřevo-textilní, ocelo-textilní případně 
hliníko-textilní konstrukce. Náhledy na podobné realizované objekty jsou obsaženy v grafické části 
studie. Umělé osvětlení je součástí stavby.  Herní plocha bývá doplněna záchytnými ochrannými sítěmi 
nebo oplocením a nasvícena svítidly umístěnými na konstrukci zastřešení. 
 
S0 06 PODZEMNÍ KONTEJNERY - TŘÍDENÝ ODPAD 
 
Podzemní kontejnery pro ukládání komunálního a separovaného odpadu jsou umístěny u vstupu do 
sportovního areálu z ulice Ve Vrbí, a dále pak mezi objekty hlavní tribuny a restaurace. Mohou být 

případně v dalších stupních dokumentace nahrazeny nadzemními přístřešky s popelnicemi na tříděný 
odpad. 

S0 07 VÝSLEDKOVÉ TABULE, UKAZATELE SKÓRE 
 
V areálu je navrženo osazení čtyř sportovních informačních tabulí. Hlavní informační a sportovní panel 
bude umístěn na severní straně atletického oválu. Půjde o multifunkční LED panel, který umožní 
sledovat stav jakýchkoliv zvolených sportovních utkání, tak i projekci textových nebo obrazových reklam 
nebo upoutávek z prostoru tribuny, hlavní fotbalové plochy, atletické dráhy a sektorů.  
 
Pro možnost sledování stavu sportovních utkání na vedlejší fotbalové ploše bude v ose sportovní 
fotbalové plochy na východní straně osazena elektronická výsledková tabule. 
 
Další dvě výsledkové tabule budou umístěny v podélných osách nohejbalových kurtů na jižní straně 
areálu.  
 
S0 08 OBJEKT HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - NOHEJBAL 
 
Stavební objektem je provozním, hygienickým a společenským zázemím pro nohejbal s tribunou,  o 
rozměrech cca 36,9 x 12,0 a výšky 4,75 m. Umístění objektu vychází z mnoha koncepčních variant 
zpracovaných v průběhu návrhu a konzultací se zadavatelem a uživatelem. Výsledné umístěni v místě 
mezi hlavním nohejbalovým kurtem a multifunkčním hřištěm vytváří možnost využití tohoto objektu pro 
širší potřeby sportovní veřejnosti. Rovněž je tímto umístěním zajištěna pohledová pohoda pro diváky 
nohejbalu na hlavním kurtu ze západní strany. V prvním nadzemním podlaží je situováno kompletní 
šatnové a sportovní zázemí pro nohejbalový klub jako i hygienické zázemí pro návštěvníky a možnost 
občerstvení ve vnitřním prostoru objektu. Střecha objektu slouží jako tribuna pro sledování sportovních 
zápasů. 
 
Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí budou navrženy v kvalitě  odpovídající 
doporučeným  hodnotám součinitelů prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 (W/m2K) a lepším dle 
ČSN 73 0540-2 (duben 2011).  V souladu s ustanovením  zákona o hospodaření energie 406/2000 sb. 
v platném znění , §7, odst. 1 b) bude budova navržena tak, aby splnila požadavek na energetickou 
náročnost „ budovy s téměř nulovou spotřebou“. 

Potřeba tepla : 

Tepelný výkon  pro vytápění objektu byl předběžně stanoven dle ČSN EN 12 831 pro výpočtovou 
venkovní teplotu -13°C, průměrnou vnitřní teplotu +19°C, střední teplotu venkovního vzduchu +4,5°C a 
počet otopných dní 229.  

Ve všech prostorách se uvažuje s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla. TV bude 
připravována tepelnými čerpadly s akumulací v tepelně izolovaných zásobnících pro pokrytí špičkových 
odběrů.   

Vytápění :          35 kW 

Větrání :          15 kW 

Příprava TV:          30 kW 

Celkem    :                  80 kW 

Zdrojem  tepla pro vytápění objektu, přípravu tepla pro VZT jednotky a ohřev TV budou tepelná čerpadla 
(TČ) země-voda. Primárním zdrojem tepla bude energie okolního prostředí získávána z vrtů.  Tepelná 
čerpadla budou dimenzována na 85% potřebného tepelného výkonu, zbylých 15% bude kryto 
bivalentními zdroji - přímotopnými elektrokotli.  

 



Tepelná čerpadla :  1x 67 kW=      67 kW 

Elektrokotel :         1 x 20 kW       20 kW 

Celkem    :                  87 kW 

Roční potřeba tepla a elektrické energie: 

Roční spotřeba tepla a elektřiny pro vytápění ,větrání a ohřev TV je předběžně  odhadována  : 

Část     Potřeba tepla   Potřeba el. energie   

Vytápění      56 000 kWh/rok     22 000  kWh/rok          

Větrání (dohřev vzduchu)    55 000 kWh/rok     20 000  kWh/rok 

Ohřev teplé vody     30 000 kWh/rok           11 000  kWh/rok 

Celkem    141 000kWh/rok           53 000 kWh/rok  
                  

Potřebný elektrický příkon : 

Tepelná čerpadla země /voda      23 kW 

Elektrokotle (bivalentní a záložní zdroj)     20 kW 

Čerpadla ÚT, TUV, MaR           3  kW    

Elektrický příkon-celkem                            46 kW  

Vzduchotechnika 

Na základě platných hygienických předpisů, s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor jsou 
stanoveny minimální průtoky  vzduchu pro jednotlivé místnosti : 

Pracoviště (práce třídy I- vsedě)      50 m3/h na osobu 
Pracoviště (práce třídy IIb- převážně vestoje)     70 m3/h na osobu 
Šatna          20 m3/h na šatní místo 
WC          50 m3/h na záchodovou mísu 
          25 m3/h na pisoár 
Umývadlo         30 m3/h na jeden výtok 
Úklidové komory        50 m3/h  
 
Společný halový prostor a  šatny  s hygienickými zázemími budou větrány pomocí samostatných 
podstropních přívodně-odvodní VZT jednotek s rekuperací tepla. Vzduch bude v jednotkách  upravován 
filtrací,  rekuperací, ohřevem.  Zařízení budou ovládána systémem MaR. 

Všechen vzduch procházející vzduchotechnickým zařízením bude filtrován. Předpokládá se umístění 
filtračních dílů na straně sání čerstvého vzduchu a před výměníky min. třídy F7. 

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu 
s účinností min. 80%.  

WC pro veřejnost, přípravny, sklady a technické místnosti  budou větrány podtlakově samostatnými  
odvodními ventilátory. Zařízení budou ovládána z větraného prostoru. 

Kancelář a  zasedací místnost budou vybaveny lokálními autonomními větracími jednotkami 
s rekuperací tepla.  

Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do venkovního 
prostředí. 

 

 

Potřebný elektrický příkon : 
Vzduchotechnika-motory       5  kW 
Vzduchotechnika-klimatizace        7  kW 
Elektrický příkon-celkem                           12 kW  

 
S0 09 OBJEKTY TRIBUN A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ - NOHEJBAL 
 
Mezi nohejbalovými kurty je navržena oboustranná tribuna krytá membránovým zastřešením. Součástí 
objektu tribuny jsou sklady pro uskladnění sportovního vybavení. Na příčné straně hlavního kurtu je dále 
navrženo doplňující hlediště. 

Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí budou navrženy v kvalitě  odpovídající 
doporučeným  hodnotám součinitelů prostupu tepla Urec,15 (W/m2K) a lepším dle ČSN 73 0540-2 (duben 
2011).   

Potřeba tepla : 

Tepelný výkon  pro vytápění objektu byl předběžně stanoven dle ČSN EN 12 831 pro výpočtovou 
venkovní teplotu -13°C, průměrnou vnitřní teplotu +15°C, střední teplotu venkovního vzduchu +4,5°C a 
počet otopných dní 229.  

Ve skladech  se uvažuje s přirozeným větráním a nárazovým  nuceným  podtlakovým větráním. Tepelný 
výkon na větrání je zahrnut ve výkonu na vytápění. 

Vytápění :            4 kW 

Celkem :                        4 kW 

Zdroj tepla: 

Zdrojem  tepla pro temperování skladů  objektu budou elektrické přímotopy.  

 

Roční potřeba tepla a elektrické energie: 

Roční spotřeba tepla a elektřiny pro vytápění ,větrání a ohřev TV je předběžně  odhadována  : 

Část     Potřeba tepla   Potřeba el. energie   

Vytápění    4 200 kWh/rok    4 600  kWh/rok          

Celkem    4 200 kWh/rok              4 600kWh/rok  
               

Potřebný elektrický příkon : 

El. přímotopy         4 kW 

El. příkon celkem        4 kW  

Vzduchotechnika 

Sklady budou větrány přirozeně větracími mřížkami umístěnými diagonálně pod stropem a nad 
podlahou. Přirozený způsob větrání bude doplněn o nárazové podtlakové větrání pomocí samostatných 
odvodních ventilátorů. Zařízení budou ovládána z větraného prostoru. 

Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do venkovního 
prostředí. 

 

 

 



Potřebný elektrický příkon : 

Ventilátory-motory        0,5 kW 

El. příkon celkem        0,5 kW 

 
S0 10 OPLOCENÍ ČÁSTI AREÁLU - NOHEJBAL 
 
Variantně je navrženo možnost oddělení a uzavření sektoru nohejbalu ochranným oplocením od 
ostatních sportovišť, která se uvažují jako otevřená.  
 
I0 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKAČNÍ  A PARKOVACÍ PLOCHY 
 
Stávající dopravní napojení areálu zůstávají zachována. Sportovní areál bude nadále dopravně 
obsloužen z ulice U Kapličky (hlavní vstup i vjezd), z ulice Ve Vrbí - východ (východní vstup) a z ulice 
Ve Vrbí – sever (provozní vjezd). 

Ve vlastním areálu jsou navrženy manipulační plochy a zpevněné plochy pro pěší kolem jednotlivých 
sportovních ploch.  

Kolem hlavní fotbalové plochy a tréninkové fotbalové plochy je navržena okružní in-line dráha se 
živičným krytem v šířce 3,0 m délky cca 1100 m. 

In line dráha bude zároveň sloužit pro provozní příjezd k technologickým objektům v areálu a pro 
servisní vozy údržby areálu včetně těžších vozů pro údržbu technických podzemnních sítí (kanalizace, 
voda, atd.). Při jižní straně tribuny je řešen příjezd do zvýšené úrovně objektu tribuny pro úklidovou 
techniku. 

Parkoviště pro osobní vozidla o kapacitě 97 stání je navrženo při západní straně areálu v ulici  Na 
Nábřeží. Parkovací plochy jsou uvažovány na terénu, navržena jsou kolmá parkovací stání o rozměrech 
5,0 (4,5) x 2,5 m s vnitřní komunikací o šířce 6,0 (4,75) m. Krajní stání budou rozšířena o bezpečnostní 
odstup 0,25 m, v souladu s ČSN 736056. Vjezd na parkoviště je řešen z ulice Na Nábřeží.  

Další stání jsou navržena v1.NP restaurace (8 stání) a při východní straně areálu v ulici Ve Vrbí (10 
kolmých stání). 

Z celkového počtu  stání bude potřebný počet stání  (min. 6 ks) vyhrazen pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené (v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).  

Při vstupech do areálu budou umístěny stojany pro jízdní kola. Volné plochy v areálu budou následně 
ozeleněny. Stávající pozůstatky původních zpevněných ploch a betonových základů budou odstraněny. 

Všechny důležité šířkové vztahy v řešeném území jsou patrné ze situace.  

Doprava v klidu 

Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání se prování normovaným postupem dle ČSN 73 
6110 Projektování místních komunikací, odst. 14. Základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 34.  

Dle tabulky 34 připadá dle základních ukazatelů: 

- jedno parkovací stání pro: 
sportoviště tréninkové, rekreační     2 návštěvníci 

sportoviště s diváky       12-15 míst pro diváky 
restaurace        4-6 m2 plochy pro hosty 
administrativa s malou návštěvností     35 m2 kancelářské plochy 
ubytovna        4 lůžka 
          
Alternativa. A - Návrhové kapacity – běžný provoz, maximální souběh: 
 
- fotbal         25 návštěvníků  
- fotbal trénink        30 návštěvníků 
- atletika        20 návštěvníků 
- víceúčelové hřiště        18 návštěvníků  
- inline dráha            5 návštěvníků 
- venkovní posilovna         5 návštěvníků 
- lezecká stěna         5 návštěvníků  
- nohejbal        10 návštěvníků 
       -------------------------------- 
                 celkem   118 návštěvníků  /2 = 59 
sportoviště s diváky 
- fotbal + atletika (cca 1/4 kapacity)     100 míst pro diváky 
- nohejbal (cca 1/4 kapacity)        90 míst pro diváky 
                celkem    190 míst pro diváky  /15 = 12,7 
 
restaurace       200 m2 plochy pro hosty     /6 = 33,3 
administrativa s malou návštěvností   60 m2 kancelářské plochy     /35 = 1,7 
ubytovna      30 lůžek       /4 = 7,5 
 
Návrhový základní počet parkovacích stání (Po) :  
   
Po = 59 + 12,7 + 33,3 + 1,7 + 7,5 = 114,2 
 N1 = Po x ka x kp 
N1 = 114,2 x 1,0 x 1,0 = 114,2 = zaokrouhleno 114 stání 
 
Alternativa. B - Návrhové kapacity - režim sportovních utkání: 
 
- fotbal  nebo atletika nebo nohejbal   420 míst pro diváky     /15 = 28 
restaurace       200 m2 plochy pro hosty  /6 = 33,3 
administrativa s malou návštěvností   60 m2 kancelářské plochy  /35 = 1,7 
ubytovna      30 lůžek       /4 = 7,5 
 
Návrhový základní počet parkovacích stání (Po) :  
   
Po = 28 + 33,3 + 1,7 + 7,5 = 70,5 
 N2 = Po x ka x kp 
N2 = 70,5 x 1,0 x 1,0 = 70,5 = zaokrouhleno 71 stání 
 
Legenda: 
N  celkový počet stání 
  Po základní počet parkovacích stání 
  ka součinitel vlivu stupně automobilizace  
(1,0 - stupeň automobilizace 1:2,5) 
  kp součinitel redukce počtu stání   
   (1,0 – skupina 2, charakter území skupina A) 
  
V souladu s provozním řádem bude možné v jednu dobu buď pořádání sportovního utkání (fotbal nebo 
atletika nebo nohejbal), v této době nebudou tréninková sportoviště využívána. 



V návrhu se počítá s celkovým počtem 115 stání pro osobní vozidla (97 stání na hlavním parkovišti, 8 
stání pod restaurací a 10 stání při východní hranici areálu), navržený počet vyhovuje pro obě alternativy. 

I0 02  HLAVNÍ FOTBALOVÁ PLOCHA+VÝSEČ OVÁLU 
 
Je navržena rozměrová úprava a rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s přírodním travnatým 
povrchem včetně podkladních vrstev. Počítá se s doplněním o automatický 24 tryskový závlahový 
systém a nasvícení plochy celého oválu pěti osvětlovacími stožáry pro účel tréninkového nasvícení 
atletické dráhy s intenzitou 80Lx. Plocha fotbalové plochy bude rozměrově upravena na rozměr hrací 
plochy (mezi lajnami) 66x100 m a bude doplněna o záchytné oplocení za brankami a ochranné zábradlí 
na podélných stranách.  

Jižní výseč atletického oválu bud doplněna o asfaltovou plochu s nalajnovanými třemi hřišti pro 
metanou, nebo doplněna sportovním povrchem EPDM pro umístění jiných atletických nebo míčových 
aktivit. 

I0 03 TRÉNINKOVÁ FOTBALOVÁ PLOCHA 
 
Vedlejší tréninková fotbalová plocha je v návrhu upravena jednak rozměrově a jednak kvalitativně v 
rozsahu výměny současného přírodního travnatého povrchu za umělý bezzásypový fotbalový trávník. 
Plocha bude rozměrově upravena na rozměr (mezi lajnami) 60x90 m a bude nasvícena 4 -mi 
osvětlovacími stožáry, doplněna o záchytné oplocení a ochranné zábradlí. Umělý trávník by umožnil 
celoroční provoz fotbalové plochy.  

I0 04 SPORTOVNÍ PLOCHY - NOHEJBAL 
 
V jihovýchodní části areálu jsou navržena dvě nová hřiště o rozměrech 15 x 25m s hrací plochou 9 x 
18m. Povrch se předpokládá červená antuka. Hřiště jsou doplněna o oplocení výšky na krátkých 
stranách a jedné podélné třímetrovým oplocením a na třech dlouhých stranách nízkým systémovým 
plotem s madly a se vstupními brankami ve výšce do 1,1m . 

I0 05 VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
 
Nová sportovní plocha se sportovním povrchem je navržena jako plocha o rozměrech 43 x 30 m. 
Přepokládaný sportovní rozsah využití je pro všechny míčové sporty, florbal, bruslení kolečka, turnaje, 
sportovní dětské soutěže a další.  Sportovní povrch se předpokládá pokládkou na asfaltový podkladní 
koberec ve zvolené kvalitě – například modulový systém PVC, venkovní sportovní koberec a další. 
Víceúčelové hříště je navrženo variantně jako zastřešené pro prodloužení využití na celoroční.  

 
I0 06 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
 
Návrh doplňuje stávající plochy o plochu dětského hřiště s herními prvky, včetně bezpečnostních 
dopadových ploch. Herní prvky pro různé věková kategorie budou zvoleny v dalších stupních 
dokumentace. 

I0 07 VENKOVNÍ POSILOVNA 
 
Vhodným doplňkem ploch stadionu je venkovní posilovna s cvičebními a posilovacími prvky, včetně 
bezpečnostních dopadových ploch. 

 
 
 
 

I0 08 LEZECKÉ STĚNY - BOULDERING 
 
Pro rozšíření volnočasových aktivit jsou navrženy v severní části areálu boulderingové prvky pro 
všechny věkové a výkonnostní kategorie a skupiny. Jsou navrženy prvky a zařízení do výšky 3,0m bez 
nutnosti dozoru. 

I0 09 PŘÍPOJKA VN, TRAFOSTANICE 1000 kVA 
 
Dle vyjádření správce energetických rozvodů bude muset být areál vybaven novou kabelovou přípojkou 
ze stávajícího distribučního vedení VN 22kV. V prostoru v blízkosti jižního vstupu do areálu se jeví 
vhodné místo pro umístění odběratelské „kioskové“ transformační stanice 22/0.4kV/1000kVA 
s osazeným transformátorem 630kVA. V části VN transformační stanice bude osazeno fakturační 
měření spotřeby elektrické energie areálu. 

Z rozvodny NN transformační stanice budou napojeny vnitroareálové rozvody NN zajišťující napojení 
všech objektů areálu. Výpočtový soudobý příkon areálu činí 460kW.  Kompenzace účinníku bude 
řešena jako centrální, kompenzační rozvaděč 300kVAr bude osazen v rozvodně NN transformační 
stanice. 

  Základní údaje: 

Elektroinstalace bude provedena v napěťové soustavě 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN-C-S. Rozdělení 
soustavy (TN-C na TN-S) by bylo vhodné provést v příslušných napájecích rozvaděčích jednotlivých 
stavebních objektů. 

Normální ochrana před úrazem el. proudem bude provedena automatickým odpojením od zdroje dle 
ČSN 332000-4-41ed.2 (odst.411).  

Doplněná ochrana bude provedena proudovými chrániči 30mA (odst.415.1) a doplňujícím ochranným 
pospojováním (odst.415/2,).  

V řešených stavebních objektech areálu bude provedeno ochranné uzemnění a  ochranné pospojování 
dle ČSN 332000-4-41ed.2 a ČSN 332000-5-54.  

V řešených stavebních objektech areálu bude provedena ochrana proti přepětí ve třech stupních 
(svodiče třídy  T1,T2,T3). 

 Volené ochrany:         - proti zkratu            tavnými pojistkami, jističi 
                                               - proti přetížení       jističi 
 Zkratový proud na straně NN                 menší než 10kA 
 Stupeň dodávky el. energie:                 1 - pro potřeby PBŘ, NO                                                        
           3 – ostatní spotřeba   
Energetické údaje – provoz areálu: 

- Osvětlení areálu – venkovní ploch            63 kW 
- Osvětlení areálu – stavební objekty   28 kW 
- Gastrotechnologie   60 kW 
- Klimatizace   42 kW 
- Ostatní spotřeba – stavební objekty   157 kW 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Instalované příkony celkem   350 kW 
Předpokládaný koeficient soudobosti ….. 0.6 
Předpokládaný soudobý příkon   210 kW 
Požadovaný rezervovaný příkon:  3x300A 



Energetické údaje – tepelné čerpadlo, el. přímotopné vytápění: 
 

- Pohon tepelného čerpadla            122 kW 
- El. přímotopné vytápění   129 kW 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Instalované příkony celkem   250 kW 
Předpokládaný koeficient soudobosti ….. 1.0 
Předpokládaný soudobý příkon   250 kW 
Požadovaný rezervovaný příkon:  3x400A 

 
I0 10 AREÁLOVÉ ROZVODY NN 
 
Z rozvaděče HR (osazen v rozvodně NN transformační stanice) budou vedeny dvě kabelové trasy, 
samostatně pro stavební objekty v západní části areálu a pro stavební objekty v jižní a východní části 
areálu. Kabelové trasy budou vzájemně propojitelné a zaokruhované.  

Vypínání bude centrální v transformační stanici a dále v každém stavebním objektu. V případě nové 
instalace požárně bezpečnostních zařízení (požární vzduchotechnika,…) bude instalováno nouzové 
vypínání CENTRAL/TOTAL STOP. 

I0 11 AREÁLOVÉ ROZVODY OSVĚTLENÍ 
 
Areálové osvětlení je rozděleno na osvětlení venkovních ploch (sportovní a komunikační plochy) a na vnitřní 
osvětlení stavebních objektů. Je uvažováno s instalací svítidel pouze s LED technologií. 
Ze sportovních ploch je počítáno s následujícím osvětlením: 
 

- Oválná atletická dráhy pro tréninkové účely 
- Druhá fotbalová plocha pro tréninkové účely 
- Inline okruh – orientační osvětlení 
- Kryté hřiště pro tréninkové účely 

 
Umělé osvětlení hlavního parkoviště v ulici Na Nábřeží bude provedeno sadovými svítidly s LED 
technologií napojenými na městský rozvod veřejného osvětlení ve správě Technických služeb města 
Čelákovice. Provoz tohoto osvětlení tedy by nebyl napájen ze sportovního areálu. 

I0 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY 
 
Areálové rozvody slaboproudu by měly zajistit umístění sdělovacích a ovládacích kabeláží pro 
informační výsledkové tabule, pro napojení startovacích a informačních zařízeních při atletických 
soutěžích, případně rozvody optických kabelů pro zajištění datových služeb.  
 
I0 13 PŘELOŽKA VODOVODU 
 
Stávající stav 
V současné době se poloha stávajícího vodovodního řadu DN 90 dostává do situační kolize 
s uvažovanou investicí, a to se stavbou nohejbalového centra. Vodovodní řad  bude muset být v trase 
cca 120 m přeložen do nové polohy vedení, patrno z grafické části studie. 
 
Navrhovaný stav 
Nová trasa vodovodu DN 90 je volena situačně jižně stávající trasy u paty svahu. Přeložka je navržena 
v celkové délce 120,00 m. V trase přeložky budou navrženy 2 x šoupě DN 80 a podzemní hydrant pro 
odkalení řadu. 
 
 
 
 

I0 14 PŘÍPOJKA VODOVODU 
 
Objekt hlavní tribuny 
 
Stávající stav 
Stávající přípojka vody pro hlavní tribunu je realizována z ulice U Kapličky. Vzhledem k požadovaným 
kapacitám objektu (spotřební a požární potřeba) bude tato vodovodní přípojka rekonstruována na profil 
DN 90. 
 
Navrhovaný stav 
Vodovodní přípojka pro objekty hlavní tribuny bude navržena v obdobné trase potrubím DN 90. U 
hlavního řadu je navrženo šoupě DN 80 jako hlavní uzávěr přípojky. Přípojka je navržena v celkové 
délce 25,80 m.  Na hranici pozemku ve sportovním  areálu bude přípojka ukončena ve vodoměrné 
šachtě a napojeno vedení areálového vodovodu. Na hranici areálu je navrženo osazení nadzemního 
hydrantu DN 80 pro zajištění požární potřeby vody. 
 
Hydrotechnické výpočty 
 
Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  Specifická potřeba vody je uvažována 
pro sportoviště regionálního významu a pro kancelářské prostory pro 250 pracovních dní za rok. 
Koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti jsou použity dle příslušných směrnic pro výpočet potřeby 
vody. 
 
Pro výpočet je uvažován modelový zátěžový stav pro maximální zatížení všech sportovišť. 
 
Restaurace 
Návštěvníci 110 osob á 15 l/od.den     1,65 m3/d 
150 jídel á 25 l/jidlo       3,75 m3/d 
 
Hlavní tribuna 
Diváci 370 osob á 5 l/os.den      1,85 m3/d 
Ubytovna 30 osob á 96 l/os.den     2,88 m3/d 
Šatny 160 osob á 60 l/os.den     9,60 m3/d 
Kanceláře 12 osob á 30 l/os.den     0,36 m3/d 
Welness 13 osob á 60 l/os.den     0,78 m3/d 
 
Hygienické zázemí 
in line 5 osob á 60 l/os.den      0,30 m3/d 
posilovna 5 osob á 60 l/os.den     0,30 m3/d 
lezecká stěna 5 osob á 60 l/os.den     0,30 m3/d 
 
Celkové potřeby vody  
 
 Qd                21,77 m3/d  
 Qm              30,48 m3/d, 0,35 l/s 
 Qh               0,70 l/s (směnný provoz) 
 
Nohejbal 
 
Navrhovaný stav 
Vzhledem k tomu, že nový objekt oproti původnímu bude mít nesrovnatelně větší nároky na zásobování 
pitnou a požární vodou, bude stávající zásobovací systém zrušen. Nová vodovodní přípojka do prostoru 
areálu nohejbalu je navržena z přeložené trasy vodovodu DN 90. U hlavního řadu je navrženo šoupě 
DN 80 jako hlavní uzávěr přípojky. Přípojka je navržena v celkové délce 8,80 m. Na hranici pozemku ve 



sportovním  areálu bude přípojka ukončena ve vodoměrné šachtě a napojeno vedení areálového 
vodovodu. 
 
Samostatná přípojka je navržena s ohledem na možnost realizace samostatnou etapou, nezávislou na 
ostatních objektech areálu 
 
Hydrotechnické výpočty 
Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Specifická potřeba vody je uvažována 
pro sportoviště regionálního významu a pro kancelářské prostory pro 250 pracovních dní za rok. 
Koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti jsou použity dle příslušných směrnic pro výpočet potřeby 
vody. 
 
Pro výpočet je uvažován modelový zátěžový stav pro maximální zatížení všech sportovišť. 
 
Nohejbal 
Diváci 495 osob á 5 l/os.den      2,47 m3/d 
Šatny 48 osob á 60 l/os.den      2,88 m3/d 
 
Celkové potřeby vody  
 Qd                5,35 m3/d  
 Qm              7,49 m3/d, 0,09 l/s 
 Qh              0,18 l/s (směnný provoz) 
 
I0 15 AREÁLOVÉ ROZVODY PITNÉ  A POŽÁRNÍ VODY 
 
Objekt hlavní tribuny 
 
Stávající stav 
V současné době je na vodovod napojena pouze hlavní tribuna a hygienické zázemí. Předmětem 
návrhu je doplnění rozvodů k novým objektům a doplnění rozvodů pro zajištění požární zabezpečenosti. 
 
Navrhovaný stav 
Od fakturačního vodoměru je v areálu navržen rozvod pitné vody do hlavní tribuny, sousedního objektu 
a objektu hygienického zázemí v jižní části areálu. Areálové rozvody jsou navrženy profilem DN 90 
v celkové délce 218,50 m. Nadzemní hydrant DN 80 je navržen u vjezdu z ulice U Kapličky. 
 
Požární zabezpečenost vnějšími odběrnými místy dle ČSN 730873 bude zajištěna požárním objemem 
35 m3 v akumulační nádrži užitkové vody, v souladu s ČSN bude požární objem tvořit stálou zásobu. 
Plnění požární nádrže bude zajištěno ze studny, popř. z vodovodní přípojky, v intervalu do 36 hodin. 
 
Požární nádrž bude opatřena odběrným zařízením dle ČSN 752411 a to odběrným sacím potrubím. 
Potrubí bude navrženo DN 125 mm se sacím košem a zpětnou armaturou. Ukončeno bude savicovým 
šroubením s uzávěrem. 
 
Nohejbal 
 
Navrhovaný stav 
Předmětem návrhu je doplnění rozvodů k novým objektům a doplnění rozvodů pro zajištění požární 
zabezpečenosti. Od fakturačního vodoměru je navržen rozvod pitné vody do objektu hygienického 
zázemí. Vodovod je ukončen nadzemním hydrantem DN 80 v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a kurty. 
Areálové rozvody jsou navrženy profilem DN 90 v celkové délce 54,50 m. 
 
Požární zabezpečenost vnějšími odběrnými místy dle ČSN 730873 bude zajištěna požárním objemem 
22 m3 v akumulační nádrži užitkové vody, v souladu s ČSN bude požární objem tvořit stálou zásobu. 
Plnění požární nádrže bude zajištěno ze studny, popř. z vodovodní přípojky, v intervalu do 36 hodin. 

Požární nádrž bude opatřena odběrným zařízením dle ČSN 752411 a to odběrným sacím potrubím. 
Potrubí bude navrženo DN 110 mm se sacím košem a zpětnou armaturou. Ukončeno bude savicovým 
šroubením s uzávěrem. 
 
I0 16 AREÁLOVÉ ROZVODY UŽITKOVÉ VODY 
 
V současné době je potřeby užitkové vody řešena u hlavní tribuny kopanou studnou a závlahovým 
rozvodem. 
 
Předmětem návrhu je doplnění a zkapacitnění závlahových rozvodů užitkové vody. 
 
Navrhovaný stav 
Stávající studna bude pročištěna a rekonstruována vystrojením studny. Ze studny bude vybudována 
přípojka užitkové vody DN 63 do akumulační nádrže a areálový rozvod v celkové délce 234,50 m. 
Rozvod závlahové vody k fotbalovému hřišti je navržen DN 50 v délce 566,0 m. Pro realizaci závlahy 
bude doplněna akumulace dešťové vody objemu 120 m3 s využitím jak podzemní vody ze studny, tak i 
jímání dešťové vody ze střech objektů. Dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací. 
Nově bude navržen areálový rozvod užitkové vody jak do prostoru fotbalového hřiště, tak i do volných 
zelených ploch k zálivce zeleně. V zelených plochách budou osazeny závlahové šachtice (2 ks) 
s odběrným ventilem s připojením na hadici. Tlak v závlahovém systému bude zajišťovat čerpací stanice 
(Q=2,0 l/s, H= 40,0 m) situovaná v technické místnosti pod tribunou v objektu SO 01. 
 
Nohejbal 
 
Stávající stav 
 
V současné době nejsou potřeby užitkové vody v této části areálu řešeny. 
 
Navrhovaný stav 
 
V prostoru tenisových kurtů je navrhováno využití jak podzemní, tak jímané dešťové vody. Podzemní 
vody budou jímány nově vybudovanou kopanou studnou (Ø 2,0 m, hl 8,0 m) s vystrojením. Dešťové 
vody budou svedeny dešťovou kanalizací. Systém bude doplněn akumulační nádrží 75,0 m3 se 
strojovnou. Ve strojovně bude umístěna čerpací stanice (Q=1,0 l/s, H= 40,0 m) pro zajištění tlaku 
v systému. 
Nově bude navržen areálový rozvod užitkové vody jak do prostoru tréninkového fotbalového hřiště, tak i 
do volných zelených ploch k zálivce zeleně. Areálové rozvody jsou navrženy profilem DN 63 v celkové 
délce 39,70 m, rozvody pro fotbalové hřiště profilem DN 50 v celkové délce 192,50 m. V zelených 
plochách budou osazeny závlahové šachtice (4 ks) s odběrným ventilem s připojením na hadici. 
 
I0 17 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Hlavní tribuna 
 
Předmětem návrhu je technické řešení odpovídající současným požadavkům na ochranu životního 
prostředí. 
 
Navrhovaný stav 
Vzhledem k morfologii terénu je navržena tlaková kanalizační přípojka s čerpací stanicí. Čerpací stanice 
splaškových odpadních vod akumulačního objemu 5,0 m3 bude umístěna u objektu hlavní tribuny. Do 
čerpací stanice budou svedeny gravitační úseky splaškové kanalizace z obou budov (hlavní tribuna a 
restaurace). Z čerpací stanice je navrženo výtlačné potrubí DN 63 v délce 118,50 m do gravitační 
kanalizace DN 600 v ul. Na Nábřeží. Napojení bude řešeno do nově zřízené revizní šachty. V čerpací 
stanici bude osazeno zdvojené čerpadlo pro Q=2,0 l/s při H=40,0 m. 
Hydrotechnické výpočty 



Množství splaškových odpadních vod lze recipročně stanovit z výpočtu potřeby vody. Předpokládaná 
produkce splaškových vod z řešeného území odpovídá průměrně 3,23 m3/d, tj. 0,03 l/s. 
 
Maximální množství odpadní vody 
 
 Q24           21,77 m3/den 
 Qhmax           4,89   l/sec  
 Q min           0,00   l/sec 
 
 Počet EO (96 l/os/den)      230 
 Zatížení v BSK5 (60 g/ob.den)    13,80 kg/den BSK5 

 Zatížení v NL  (55 g/ob.den)    12,65 kg/den NL 
 Zatížení v CHSK  (120 g/ob.den)   27,60 kg/den CHSK 
 
Splaškové odpadní vody budou převáděny splaškovou kanalizací do nadřazené městské kanalizace DN 
600 a tím na ČOV Čelákovice. 
 
Nohejbal 
 
Stávající stav 
Vzhledem k uvažovanému odstranění stávající stavby zanikne i stávající systém likvidace splaškových 
odpadních vod. 
 
Navrhovaný stav 
Vzhledem k morfologii terénu je navržena tlakové kanalizační přípojka s čerpací stanicí. 
 
Čerpací stanice splaškových odpadních vod akumulačního objemu 2,0 m3 bude umístěna u objektu 
hygienického zázemí. Do čerpací stanice budou svedeny gravitační úseky splaškové kanalizace z obou 
budov (nohejbal a WC veřejnost). Z čerpací stanice je navrženo výtlačné potrubí DN 63 v délce 3,00 m 
do gravitační kanalizace DN 600 vedené do ulice Na Nábřeží. Napojení bude řešeno do nově zřízené 
revizní šachty. V čerpací stanici bude osazeno zdvojené čerpadlo pro Q=1,0 l/s při H=20,0 m. 
 
Hydrotechnické výpočty 
Množství splaškových odpadních vod lze recipročně stanovit z výpočtu potřeby vody. Předpokládaná 
produkce splaškových vod z řešeného území odpovídá průměrně 3,23 m3/d, tj. 0,03 l/s. 
 
Maximální množství odpadní vody 
 
 Q24           5,35 m3/den 
 Qhmax         1,61   l/sec  
 Q min         0,00   l/sec 
 
 Počet EO (96 l/os/den)      60 
 Zatížení v BSK5 (60 g/ob.den)    3,60 kg/den BSK5 

 Zatížení v NL  (55 g/ob.den)    3,30 kg/den NL 
 Zatížení v CHSK  (120 g/ob.den)   7,20 kg/den CHSK 
 
Splaškové odpadní vody budou převáděny splaškovou kanalizací do nadřazené městské kanalizace a 
tím na ČOV Čelákovice. 
 
I0 18 AREÁLOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
 
Předmětem návrhu splaškové areálové kanalizace je technické řešení odpovídající současným 
požadavkům na ochranu životního prostředí. 
 

Hlavní objekt tribuny 
 
Navrhovaný stav 
V rámci návrhu jsou doplněny pouze gravitační úseky z navrhovaných objektů do čerpací stanice. 
Celkově je navrženo potrubí DN 200 v celkové délce 18,50 m. Napojení objektů (hlavní objekt tribuny a 
restaurace) bude realizováno přes připojovací revizní šachty. 
 
Nohejbal 
 
Navrhovaný stav 
V rámci návrhu jsou doplněny pouze gravitační úseky z navrhovaných objektů hygienických zázemí do 
čerpací stanice. Celkově je navrženo potrubí DN 200 v celkové délce 44,60 m. Napojení objektů bude 
realizováno přes připojovací revizní šachty. 
 
I0 19 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AKUMULACE A ZASAKOVÁNÍ 
 
Hlavní objekt tribuny 
 
Stávající stav 
V současné době jsou zachycené vody dešťové sváděny na terén a likvidovány přímým zasakováním 
do oživeného humózního krytu. 
 
Návrh likvidace dešťových vod předpokládá zásadní změnu v koncepci technického řešení. 
 
Navrhovaný stav 
Koncepční řešení nakládání dešťovými vodami je v souladu s ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. ve 
znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění a to § 20 odst. 5. písm. c)  č. 1 a 2. a to „přednostně jejich 
vsakování (přímé - postřik zelených ploch, nepřímé - zasakovací galerie) a jejich zadržování a 
regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových“.  
 
Koncepčně budou dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch sváděny do akumulační nádrže 
120 m3 k využití pro zálivku. Část akumulačního objemu bude sloužit pro zajištění požární potřeby vody. 
Přebytky vody budou sváděny do zasakovací galerie s bezpečnostním přepadem do vodoteče. Svod 
dešťových vod je řešen gravitačními úseky potrubí DN 250 v celkové délce 213,80 m. Zasakovací 
galerie je navržena v místech umístění boulderingových stěn o užitném objemu 250 m3. Před 
zasakovací galerií je navržena filtrační šachta. Bezpečnostní přepad do vodoteče Labe bude řešen 
zpevněným výústním objektem. 
 
Hydrotechnické výpočty 
Pro výpočet odtoku z území a stanovení odtokového součinitele byla využita ČSN 756101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky. Výpočet odtoku je proveden racionální metodou (čl. 5.3.4.7) a stanoven dle 
základního vztahu: 
    Q = Si . ß .  i 
 
 Q  odtok dešťových vod v l/s 
 Si  odvodňovaná plocha v ha 
 ß  součinitel odtoku 
 i  intenzita směrodatného deště uvažované intenzity p v l/s.ha 
 
Pro výpočet odtoku je stanoven náhradní návrhový 15´ déšť o periodicitě n=0,2 a intenzitě 187 l/s.ha dle 
podkladů stanice ČHMÚ Káraný (Intenzity krátkodobých dešťů, prof. J. Trupl).   
 
Navrhovaný odtok je výpočtově stanoven pro celé zájmové území, včetně předmětného investičního 
záměru. 
 



Celkový odtok 
 

Druh povrchu Plocha 
 (ha) 

Odtokový 
součinitel 

odtok  
(l/s) 

Objem odtoku 
(m3) 

střechy 0,1400 0,90 23,56 21,20 
zpevněné plochy 0,3700 0,70 48,43 43,59 

stadion 1,3790 0,50 128,93 116,04 
Celkem 1,8890  200,92 180,83 

  
Celkový návrhový odtok ze střech, plochy stadionu, komunikací a zpevněných ploch v zájmovém území 
dosahuje 200,92 l/s při objemu 180,83 m3. 
 
Průměrný roční odtok (tj. průměrný roční objem deště) z uvedeného území stanovený z průměrné roční 
srážky 673 mm/m2 (profil Vltava - Zbraslav vodočet) dosahuje 12 712,97  m3/rok (0,40 l/s) při řešené 
ploše 1,889 ha. 
 
Návrh akumulace 
 
V zájmovém území je uvažováno s využitím dešťových vod pro zálivku v akumulační nádrži 120 m3. 
Přebytky odtoku, popř. stav mimo vegetační období bude řešeno přetokem do zasakovacích galerií. 
Celkový objem zasakovacích galerií je navržen 250 m3 (rezerva 30%) umístěných ve štěrkopískové 
labské terase. Zasakování tak bude umožněno jak dnem, tak i stěnami galerie. 
V případě extrémních odtoků, průchodu povodňové vlny, havárie apod., je navržen bezpečnostní 
přepad do náhona Labe DN 250. 
 
Nohejbal 
 
Stávající stav 
V současné době jsou v tomto prostoru zachycené vody dešťové sváděny na terén a likvidovány 
přímým zasakováním do oživeného humózního krytu. Návrh likvidace dešťových vod předpokládá 
zásadní změnu v koncepci technického řešení. 
 
Navrhovaný stav 
Koncepční řešení nakládání dešťovými vodami je v souladu s ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. ve 
znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění a to § 20 odst. 5. písm. c)  č. 1 a 2. a to „přednostně jejich 
vsakování (přímé - postřik zelených ploch, nepřímé - zasakovací galerie) a jejich zadržování a 
regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových“. Koncepčně budou dešťové vody ze 
střech objektů a zpevněných ploch sváděny do akumulační nádrže 75 m3 k využití pro zálivku. Část 
akumulačního objemu bude sloužit pro zajištění požární potřeby vody. Přebytky vody budou sváděny do 
zasakovací galerie s bezpečnostním přepadem do vodoteče. Svod dešťových vod je řešen gravitačními 
úseky potrubí DN 250 v celkové délce 275,20 m.  
 
Zasakovací galerie je navržena v prostoru u náhona řeky Labe o užitném objemu 120 m3. Před 
zasakovací galerií je navržena filtrační šachta. Bezpečnostní přepad do toku bude řešen zpevněným 
výústním objektem. 
 
Hydrotechnické výpočty 
 
Pro výpočet odtoku z území a stanovení odtokového součinitele byla využita ČSN 756101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky. Výpočet odtoku je proveden racionální metodou (čl. 5.3.4.7) a stanoven dle 
základního vztahu: 
     
 
 

Q = Si . ß .  i 
 
 Q  odtok dešťových vod v l/s 
 Si  odvodňovaná plocha v ha 
 ß  součinitel odtoku 
 i  intenzita směrodatného deště uvažované intenzity p v l/s.ha 
 
Pro výpočet odtoku je stanoven náhradní návrhový 15´ déšť o periodicitě n=0,2 a intenzitě 187 l/s.ha dle 
podkladů stanice ČHMÚ Káraný (Intenzity krátkodobých dešťů, prof. J. Trupl).   
 
Navrhovaný odtok je výpočtově stanoven pro celé zájmové území, včetně předmětného investičního 
záměru. 
 
Celkový odtok 

 
Druh povrchu Plocha 

 (ha) 
Odtokový 
součinitel 

odtok  
(l/s) 

Objem odtoku 
(m3) 

střechy 0,0550 0,90 9,25 8,33 
zpevněné plochy 0,3210 0,70 42,01 37,81 

stadion 0,6850 0,50 64,04 57,64 
Celkem 1,0610  115,30 103,78 

  
Celkový návrhový odtok ze střech, plochy stadionu, komunikací a zpevněných ploch v zájmovém území 
dosahuje 115,30 l/s při objemu 103,78 m3. 
 
Průměrný roční odtok (tj. průměrný roční objem deště) z uvedeného území stanovený z průměrné roční 
srážky 673 mm/m2 (profil Vltava - Zbraslav vodočet) dosahuje 7 140,53  m3/rok (0,22 l/s) při řešené 
ploše 1,061 ha. 
 
Návrh akumulace 
V zájmovém území je uvažováno s využitím dešťových vod pro zálivku v akumulační nádrži 75 m3. 
Přebytky odtoku, popř. stav mimo vegetační období bude řešeno přetokem do zasakovací galerie.  
 
Celkový objem zasakovací galerie je navržen 120 m3 (rezerva 15%) umístěných ve štěrkopískové 
labské terase. Zasakování tak bude umožněno jak dnem, tak i stěnami galerie. 
 
V případě extrémních odtoků, průchodu povodňové vlny, havárie apod., je navržen bezpečnostní 
přepad do náhonu Labe DN 250. 
 
 
I0 20 REVITALIZACE ZELENĚ 
 
Navržený stav znamená masivní zásah do stávající vzrostlé zeleně. Předpokládá se náhradní výsadba 
zeleně, sadové úpravy a revitalizace zeleně v prostoru celého areálu. Konkrétní návrh bude zpracován 
v dalším stupni dokumentace na základě předem zpracovaného dendrologického průzkumu. 

I0 21 MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 
 
Návrh předpokládá osazení prvku mobiliáře v rozsahu laviček, stojanů pro kola, odpadkových košů, 
informačních tabulí a drobné architektury.  

 

 



ODHAD PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

 
Podkladem pro stanovení ročních nákladů jsou současné ceny za odebírané energie a služby a výpočet 
ročních předpokládaných provozních spotřeb energií rozdělený do dvou variant spotřebovaných médií – 
elektřina nebo zemní plyn.  Předpokládané spotřeby jsou rozděleny a přiřazeny k jednotlivým objektům 
stavby.  U varianty „elektřina“ se předpokládá vytápění a ohřev teplé užitkové vody systémem tepelných 
čerpadel. Jde o řádově dražší zdroje, ale ve studii je ponecháváme s tím, že pokud budou tyto zdroje 
podléhali investičním dotacím, mohla by rychlá návratnost hrát roli u rozhodnutí, jaké energetické zdroje 
se zvolí. Vzhledem k tomu, že město Čelákovice má v tuto chvíli smluvní cenu za nákup zemního plynu 
nízkou, vychází volba tepelného čerpadla bez dotací ekonomicky nevýhodná.  Pokud by se zvolil zdroj 
tepla zemní plyn, bylo by  vhodné doplnit plynové zdroje o systémy získávání tepla pro ohřev teplé 
užitkové vody ze sluneční energie (solární systémy).  
 
VARIANTA TEPELNÁ ČERPADLA 

OBJEKT NÁZEV 

Roční potřeba el. energie                        
(příprava tepla-tepelná 

čerpadla) 
kWh/ rok CZK/kWh CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 138 000 0,85 117 300 
SO 2 Restaurace 58 000 0,85 49 300 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 53 000 0,85 45 050 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 7 600 0,85 6 460 
  Celkem 256 600   218 110 

OBJEKT NÁZEV 
Roční potřeba el. energie                        

(osvětlení a ostatní spotřeby) 
kWh/ rok CZK/kWh CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 160 000 0,85 136 000 
SO 2 Restaurace 244 000 0,85 207 400 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 60 000 0,85 51 000 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 15 000 0,85 12 750 
  Areálové osvětlení 35 000 0,85 29 750 
  Osvětlení sportovišť 78 750 0,85 66 938 
  Celkem 592 750   407 150 

OBJEKT NÁZEV 
Roční potřeba vody                                     

(vodné, stočné) 
m3/ rok CZK/m3 CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 3 868 89,48 346 064 
SO 2 Restaurace 1 350 89,48 120 798 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 1 338 89,48 119 680 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 225 89,48 20 133 
  Celkem 6 780   606 674 
    
 
 
 

 
VARIANTA PLYNOVÉ ZDROJE 

OBJEKT NÁZEV 
Roční potřeba zemního plynu                       
(příprava tepla- plynové kotle) 
kWh/ rok CZK/kWh CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 379 800 0,5 189 900 
SO 2 Restaurace 158 250 0,5 79 125 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 147 700 0,5 73 850 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 21 100 0,5 10 550 
  Celkem 706 850   353 425 

OBJEKT NÁZEV 
Roční potřeba el. energie                        

(osvětlení a ostatní spotřeby) 
kWh/ rok CZK/kWh CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 160 000 0,85 136 000 
SO 2 Restaurace 244 000 0,85 207 400 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 60 000 0,85 51 000 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 15 000 0,85 12 750 
  Areálové osvětlení 35 000 0,85 29 750 
  Osvětlení sportovišť 78 750 0,85 66 938 
  Celkem 592 750   407 150 

OBJEKT NÁZEV 
Roční potřeba vody                                     

(vodné, stočné) 
m3/ rok CZK/m3 CZK /rok 

SO 1 Hlavní tribuna 3 868 89,48 346 064 
SO 2 Restaurace 1 350 89,48 120 798 
SO 8 Tribuna  a hyg. zázemí nohejbal 1 338 89,48 119 680 
SO 3 Objekt hygienického zázemí 225 89,48 20 133 
  Celkem 6 780   606 674 
 
VÝPOČTOVÁ TABULKA OSTATNÍCH POTŘEB EL. ENERGIE 
 
ROČNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE-
OSTATNÍ 

 SO1- Hlavní tribuna kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 15 8 250 30 000 
Ostatní spotřeba 45 8 250 90 000 
VZT 20 8 250 40 000 
Klimatizace 20 8 150 24 000 
Celkem kWh/rok       160 000 
 
 
 



SO2- Restaurace kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 7 8 250 14 000 
Ostatní spotřeba 100 8 250 200 000 
VZT 15 8 250 30 000 
Klimatizace 15 8 150 18 000 
Celkem kWh/rok       244 000 

SO3- Tribuna  a hyg. Zázemí kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 5 8 250 10 000 
Ostatní spotřeba 20 8 250 40 000 
VZT 5 8 250 10 000 
Klimatizace 7 8 150 8 400 
Celkem kWh/rok       60 000 

SO4- Tribuna  a hyg. Zázemí kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 1 8 250 2 000 
Ostatní spotřeba 6 8 250 12 000 
VZT 0,5 8 250 1 000 
Celkem kWh/rok       15 000 

Areálové osvětlení kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 28 5 250 35 000 
Celkem kWh/rok       35 000 

Osvětlení sportovišť kWh h/den dnů/rok kWh/rok 
Osvětlení 63 5 250 78 750 
Celkem kWh/rok       78 750 
 
 
PŘEDPOKALD ROČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ 
 
ROČNÍ BILANCE NÁKLADŮ NA 
PROVOZ   CZK/ROK 1 259 000 
              
ODBĚRY ENERGIÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV 
TUV 219 000 
OSVĚTLENÍ, TECHNOLOGIE, OSTATNÍ 
SPOTŘEBY 410 000 
SPOTŘEBY VODY A STOČNÉ 610 000 
ODPADY 20 000 
MZDOVÉ NÁKLADY   ? 
NÁKLADY NA ÚDRŽBU        ? 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH MOŽNÉ ETAPIZACE A POSTUPŮ PŘÍPRAVY STAVBY A VÝSTAVBY 
 
ETAPIZACE 
 
Zrealizovat celý záměr najednou jednou investiční akcí není vzhledem k celkovým vysokým nákladům 
záměru nejspíše v silách města. Etapizace by umožnila realizovat záměr postupně jednotlivými kroky 
dle finančních možností a rozložit realizaci do několika let.  
Vzhledem k rozsáhlému zájmovému území a provázanosti stavebních objektů s dopravní a technickou 
infrastrukturou se dá postupovat dvěma možnými směry. Návrh je zpracován tak, aby se dala případná 
realizace revitalizace území započít jak na západní straně areálu od ulice U Kapličky, nebo započít 
realizaci z východního směru od ulice Ve Vrbí. Celkových logických možností zahájení realizace záměru 
je celkem pět a jsou popsány níže.  
 
1. VARIANTA ZÁPADNÍ - MINIMÁLNÍ 
 
Stavba hlavního objektu tribuny (SO 01) 
Parkoviště pro návštěvníky areálu (IO 01( 
Vybudování připojovací technické infrastruktury – přípojky médií, trafostanice, základní areálové    
technické rozvody pro objekt hlavní tribuny a příprava pro zbývající část areálu. V této variantě bude 
nutno vybudovat jako podmiňující stavbu přípojku VN 22kV a kioskovou trafostanici (IO 09).   
 
Pokračování této varianty 1. postupným navazováním dalších objektů nebo přechodem do varianty 2. 3. 
nebo 4. 
 
2. VARIANTA VÝCHODNÍ – MINIMÁLNÍ 
 
Stavba areálu nohejbalu  
Objekt zázemí nohejbalu SO 08 
Sportovní plochy nohejbalu IO 04 
Objekty vedlejší tribuny a technického zázemí nohejbalu  SO 09 
Oplocení části areálu nohejbalu SO 10 
Parkoviště pro 10aut (Ve Vrbí) 
 
Tato varianta umožňuje samostatné řešení dopravní a technické infrastruktury nezávislé na ostatních 
objektech areálu. Podmínečnou stavbou je realizace přeložky kolizního stávajícího vodovodního řadu 
DN 150 v délce do 100m. 
 
Pokračování této varianty 2 je možné navázání objektu víceúčelového hřiště (IO 05), popřípadě jeho 
zastřešení (SO 05) a objektu záchodů pro veřejnost a skladů (SO 03) - jiné další objekty nelze navázat. 
Dalším možným krokem je jen přechod do varianty 1. 3. nebo 4. 
  
3. VARIANTA HLAVNÍ FOTBALOVÁ PLOCHA 
 
Varianta zahájení rekonstrukce hlavní fotbalovou plochou a doplněním jižní výseče o novou sportovní 
plochu (IO 02) je možná bez větších nebo finančně náročných vazeb na ostatní infrastrukturu. Fotbalová 
plocha doznává úpravu rozměrů – zvětšení na soutěžní hrací plochu 66x100m a narovnání osy hřiště 
na osu hlavního tribunového objektu. Stávající víceúčelové hřiště v jižní výseči musí být odstraněno. 
Předpokládá se výměna podkladních vrstev, provedení drenážních systémů, instalace nové 
automatické závlahy 24 trysek a založení nového přírodního trávníku.  
 
Pokračování této varianty 3.  je navázání varianty 4. nebo přechod k variantě 1. nebo 2. 
 
 
 
 



4. VARIANTA TRÉNINKOVÁ FOTBALOVÁ PLOCHA 
 
Touto logickou variantou lze také zahájit revitalizaci území. Tréninková fotbalová plocha (IO 03) se dá 
realizovat bez vazby na ostatní objekty a sítě infrastruktury. Znamená úpravu rozměrů hřiště, výměnu 
podkladních vrstev, instalaci drenážního systému a pokládku umělého trávníku.  
 
Pokračování této varianty 4.  je možné navázání varianty 3. nebo přechod k variantě 1. nebo 2. 
 
5. VARIANTA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
 
Jako rozumná varianta zahájení revitalizaci území sportovního areálu je realizace víceúčelového hřiště 
(IO 05) o rozměrech stavby 43 x 30m. Zahájení je podmíněno odstraněním stávajícího areálu pro RC 
modely - provedení hrubých terénních úprav odstraněním asfaltových ploch a souvisejících 
dřevostaveb. Výstavbou tohoto víceúčelového hřiště by se připravil prostor pro budoucí zrušení 
stávajícího hřiště v jižní výseči atletického sektoru a možnost realizovat v dalším kroku úpravu rozměru 
hlavní fotbalové plochy. Objekt SO 05 nemá žádné požadavky na související infrastrukturu, pouze na 
realizaci drenážního systému, který by se mohl provizorně zaústit do dočasného podzemního 
zasakovacího objektu. Dešťové vody by byly dočasně (do doby výstavby nového nohejbalového centra) 
jímány okolním rostlým terénem.       
 
 
POSTUP PŘÍPRAVY STAVBY 
 
V případě odsouhlasení zpracovaného záměru - architektonické studie, všeobecné shodě spolumajitelů 
záměrem dotčených pozemků, budoucích uživatelů a rozhodnutí vedení města o pokračování záměru 
musí následovat zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) celého dotčeného území s cílem 
získat územní rozhodnutí  (UR). Záměr spadá dle zákona 100/2001Sb. do záměru, na který bude nutno 
zpracovat žádost o zjišťovací řízení se všemi souvisejícími přílohami.   
 
Pro další postup nebude potřebné zpracovávat pro celek dokumentaci pro stavební povolení Na základě 
platného územního rozhodnutí se může pokračovat projektovou přípravou u zvolených variant dílčími 
dokumentacemi pro výběr dodavatele stavby u objektů, které nepodléhají stavebnímu řízení, a nebo 
zpracováním dokumentací zvolených objektů  pro stavební povolení (DSP) s cílem získat stavební 
povolení (SP) a následně zpracovat na povolené objekty dokumentace pro výběr dodavatele stavby. 
 
Dokumentaci pro územní řízení bude povolovat příslušný obecný stavební úřad. O dokumentace pro 
stavební řízení se budou dělit obecný stavební úřad, speciální stavební úřady při odboru dopravy 
(veřejné komunikace, chodníky a parkoviště) a životního prostředí (vodohospodářská díla).    
 
    
POSTUP PŘÍPRAVY VÝSTAVBY 
 
V případě, že se rozhodne město Čelákovice k přípravě stavby, bude muset mít na jednotlivé vybrané 
části stavby, které nepodléhají stavebnímu řízení (např. přípojka VN, některé areálové podzemní sítě, 
rekonstrukce sportovních ploch atd. ) vydané územní rozhodnutí, na ostatní objekty nebo jejich části 
příslušná stavební povolení a zpracované dokumentace pro provedení stavby. Na základě těchto budou 
vybraným dodavatelem prováděny zvolené části staveb. Toto nutné rozsekání stavby do etap musí mít 
koordinátora projektů, nejlépe odborného zástupce budoucího vybraného zpracovatele dokumentace 
pro územní řízení. 
Samotné území není pro realizaci stavby nebo jejich části komplikované. Pro stavební firmy lze zajistit 
bezproblémovou dopravní obslužnost stavby, zajištění energií pro výstavbu, umístění zařízení 
staveniště atd.. Jistým omezením jsou ochranná pásma vodního toku, ochranná pásma stávajících 
nadzemních a podzemních sítí. Komplikované nebo náročné územní vlivy nejsou v řešeném území 
známy.  


























































































































