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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA 

A PROJEKTANTA 
1.1. Identifikační údaje stavby 

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU NA LAPAČI  
   NA PARCELE č. st. 1078 – k.ú. ROKYTNICE U VSETÍNA 
 
Místo stavby : Vsetín – Rokytnice 
 parcela č. st. 1078 – k.ú. Rokytnice u Vsetína 
 

 
 

1.2. Identifikační údaje investora 
Investor : Město VSETÍN 
   Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

 IČ :  00304450 
Tel. : 571 491 111 
e-mail :  posta@mestovsetin.cz 
 

Kontaktní  : Petr FINDEIS, stavební technik 
osoba   Tel : + 420 571 491 526 
   e-mail : petr.findeis@mestovsetin.cz 

 
 

1.3. Identifikační údaje projektanta 
Generální  : Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o. 
projektant  Ústí 50, 755 01 Vsetín 1 
   Kancelář : Dolní Jasenka 215, Vsetín 755 01   
   GSM : + 420 603 725 199, + 420 739 313 977 
   e-mail : petr.bravenec@outlook.com 
   www : www.bravenec-projekty.cz 

Projektová činnost  IČ 28561279, DIČ CZ28561279 
   Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 32045, Živnostenské oprávnění vydal MěÚ Vsetín, odbor  
obecní živnostenský úřad, dne 6.10.2008  č.j. OŽÚVS/2471/2008/2 
 

 
Odpovědný : Ing. Petr BRAVENEC  
projektant  Autorizovaný inženýr  ČKAIT 1301710 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba zimního stadionu Na Lapači se nachází ve Vsetíně, místní části Rokytnice, ve 

stávající zástavbě  - sportovním areálu, na parcele č. st. 1078 – k.ú. Rokytnice u Vsetína. 
Umístění vzhledem ke světovým stranám je patrno z výkresu situace (koordinační 

situace a situace širších vztahů) a ze snímku katastrální mapy.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 

Stavba není kulturní památkou. Stavba není umístěna v záplavovém území, nenachází 
se zde zdroje nerostů a podzemních vod. Předmětné parcely jsou ve vlastnictví investora. 

Předmětnou stavbou nevznikají požadavky na kácení vzrostlé zeleně a zábor 
zemědělského půdního fondu. Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených 
k plnění funkce lesa.  

Byl proveden Geotechnický průzkum pod ledovou plochou zimního stadionu Na 
Lapači, číslo úkolu Z 509046, průzkum provedla firma Unigeo a.s. v květnu 2009.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v území se seizmickou činností. 
Nevyskytují se zde ani agresivní spodní vody. 

Projektovým podkladem pro vypracování projektu pro provádění stavby je zadání 
stavby – specifikace předmětu zakázky, kterou dodal zástupce investora při zahájení 
projektových prací, zaměření a vyhotovení skutečného stavu – pasportu a výškopisné a 
polohopisné zaměření (z podkladů JDTM ZK), vč. zákresu katastrální mapy z digitálního 
podkladu katastru nemovitostí, měřičské náčrty a fotodokumentace – zpracoval projektant.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou dotčeny. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Stavba není kulturní památkou. Stavba není umístěna v záplavovém území, nenachází 
se zde zdroje nerostů a podzemních vod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v území se seizmickou činností. 
Nevyskytují se zde ani agresivní spodní vody. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavbou nedojde po jejím dokončení k negativním účinkům na okolní pozemky a 
objekty.  

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající odtokové poměry v území.  
Ochrana okolí stavby před negativními účinky 

Opatření pro etapu přípravy 
! plán organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo k zbytečným prodlevám 
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! zajistit řádné třídění odpadů ze stavebních prací a nakládat s nimi v souladu 
s legislativou (recyklací do stavebních konstrukcí nebo odvozem na schválenou 
skládku) 

Opatření pro etapu výstavby, nutno přizpůsobit provozu ve výrobním areálu 
! zásobování stavební dopravou omezit v období dopravních špiček, nepřípustné je 

provozovat dovoz materiálu v nočních hodinách 
! hlučnost použitých strojů a mechanizmů nepřekročí stanovenou hodnotu hladiny 

ekvivalentního hluku (60 dB) dle vládního nařízení č. 502/2000 Sb. 
! v průběhu výstavby zajistit dle potřeby kropení prašných ploch a skládek sypkých 

substrátů, výjezdové komunikace pravidelně čistit a minimalizovat tak prašnost 
! neprovádět na staveništi spalování stavebních a jiných odpadů 
! bude zabezpečena recyklace využitelných složek odpadů z výstavby, pro těženou 

zeminu bude zajištěno vhodné využití, zemina nebude ukládána na skládkách odpadů 
! žádné mechanismy nesmějí být v prostoru stavby opravovány nebo čištěny 
! prostor stavby bude vybaven dostatečným množstvím sanačních sorpčních 

prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 
Preventivní opatření 

! pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnostních a 
provozních předpisů a směrnic a jejich dokladování 

! na vyhrazených místech areálu budou k dispozici prostředky určené k likvidaci 
požáru a prostředky k likvidaci úniku nebezpečných látek 

! zajistit dodržení všech technologických, hygienických a požárních předpisů, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví lidí a zvířat a ovlivnění životního prostředí 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Předmětnou stavbou nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Předmětnou stavbou nevznikají požadavky na kácení vzrostlé zeleně a zábor 
zemědělského půdního fondu. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Realizací stavebních úprav v zimním stadionu Na Lapači nedojde k omezení možnosti 
užívání okolních objektů. Stavba nemá vazby na přilehlé objekty. 

Přístupy k zimnímu stadionu jsou stávající - účelové komunikace a chodníky – budou 
dotčeny stavebními úpravami ZS z hlediska přístupu a příjezdu ke staveništi – před zahájením 
stavby bude sepsán protokol o stavu těchto komunikací a chodníků a bude pořízena 
fotodokumentace. V průběhu stavby bude stav dále kontrolován a monitorován a budou 
pořízeny zápisy na kontrolních dnech stavby. Po dokončení stavby bude provedena případná 
oprava povrchu komunikací a chodníků z betonové zámkové dlažby nebo živičný povrch. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Předpokládaná délka výstavby je v případě příznivých klimatických podmínek cca  2-
3 měsíce – dle zajištění financování stavby. 

Stavební činnost bude probíhat postupně, bez zbytečných prodlev, podle požadavků a 
potřeb investora. Musí být zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, 
obyvatelstvo a okolní stavby. 

Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků a potřeb investora. Materiálové a barevné 
řešení odpovídá charakteru lokality a uživatelským standardům. 

Realizací stavebních úprav nedojde po dokončení stavby k omezení možnosti užívání 
okolních objektů. Stavba nemá vazby na přilehlé objekty. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stávající objekt je využíván jako zimní stadion. 
Jedná se o stavební úpravy zimního stadionu, které spočívají v provedení demontáže, 

úpravy části mantinelových dílců a zpětná montáž stávajících mantinelů, vč. skleněných částí, 
sítí za brankami, střídaček, boxu pomocných rozhodčích a trestných lavic. Je navržen nový 
systém chlazení ledové plochy, která bude proveden na stávající betonové ploše. Dále je 
navržena nový systém časomíry - dvě světelné tabule za brankami (hlavní časomíra s LED 
plnobarevnou plochou a opakovač), ovládací pult a propojovací rozvody SLP a NN. Dále je 
navrženo osazení rolovací mříže v prostoru rolby a úprava – rozšíření sněžné jámy. Po 
provedení zpětné montáže mantinelů bude provedena úprava prostoru mezi mantinely a 
tribunou pro diváky – nová zvýšená pochozí plocha s gumovým povrchem (pochozí plocha 
pro pohyb v bruslích). 

Návrh řešení byl předložen investorovi, který ho odsouhlasil a potvrdil jako podklad pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Vznesené připomínky byly zapracovány 
do projektové dokumentace. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska urbanistického – polohy a velikosti zastavění – nedochází v návrhu 

ke změnám stávajícího využití území. 
Stavba zimního stadionu Na Lapači se nachází ve Vsetíně, místní části Rokytnice, ve 

stávající zástavbě  - sportovním areálu, na parcele č. st. 1078 – k.ú. Rokytnice u Vsetína. 
Plochy jsou situovány na téměř rovném terénu. Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího 
objektu zimního stadionu.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení. 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu zimního stadionu – 
architektonické řešení (fasáda) je stávající. 

Materiálové a barevné řešení odpovídá charakteru lokality. 
Příjezdová komunikace s živičným povrchem se nachází v blízkosti a je stávající. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavební úpravy zimního stadionu, které spočívají v provedení demontáže, 

úpravy části mantinelových dílců a zpětná montáž stávajících mantinelů, vč. skleněných částí, 
sítí za brankami, střídaček, boxu pomocných rozhodčích a trestných lavic. Je navržen nový 
systém chlazení ledové plochy, která bude proveden na stávající betonové ploše. Dále je 
navržena nový systém časomíry - dvě světelné tabule za brankami (hlavní časomíra s LED 
plnobarevnou plochou a opakovač), ovládací pult a propojovací rozvody SLP a NN. Dále je 
navrženo osazení rolovací mříže v prostoru rolby a úprava – rozšíření sněžné jámy. Po 
provedení zpětné montáže mantinelů bude provedena úprava prostoru mezi mantinely a 
tribunou pro diváky – nová zvýšená pochozí plocha s gumovým povrchem (pochozí plocha 
pro pohyb v bruslích. Stavební úpravy jsou členěny na stavební objekty : 

SO 01 – Ledová plocha vč. technologie chlazení a rozšíření sněžné jámy 
SO 02 – Stavební úpravy okolí ledové plochy 
SO 03 – Časomíra 
SO 04 – Stavební úpravy prostoru rolby   

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavbou objektu nedojde k ovlivnění stávajících veřejně přístupových ploch a 

komunikací. Stavební úpravy jsou navrženy a umístěna tak, že nedochází k zásadním změnám 
výškových poměrů ploch a komunikací.  Část tribuny je přístupná osobám SSP. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Od všech provedených instalací budou doloženy revizní zprávy a doklady o tom, že 

všechny stavební materiály a použité technologie splňují požadavky platných norem a 
předpisů a musí být ověřeny ve státní zkušebně. 

Použité materiály a technologie nesmí být v žádném případě škodlivé zdraví ani 
životnímu prostředí. 

Při provádění a užívání stavby musí být respektovány platné normy, vyhlášky a 
bezpečnostní předpisy. 

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími 
platnými předpisy pro projektování a provádění staveb. 

Stavba je dle obecných požadavků na výstavbu navržena tak, aby při jejím užívání a 
provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, atd. Při provozu a užívání stavby budou dodrženy veškeré nařízení vlády a vyhlášky 
týkající se bezpečnosti práce a provozu stavby. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) Konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 – Ledová plocha, vč. technologie chlazení 

Popis technického řešení chlazené desky 
Bude realizován princip nepřímého chlazení a nucená cirkulace v trubkovém systému 

chlazené desky. Rozvodné potrubí bude provedeno ve vlastní chlazené desce, takže s ní bude 
tvořit kompaktní celek. Napojení ledové plochy na strojovnu bude provedeno plastovým a 
nerezovým potrubím. Velikost ledové plochy 60,34 x 28,14 m, poloměr zaoblení v rozích je 
dle stávajících mantinelů. Teplosměnnou plochu tvoří PPR trubky o průměru 25mm kladené v 
osové rozteči 60mm. Uspořádání trubkového systému podélné, délka vlásenky 2 x 30m. 
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Rozteč trubek 60mm. Chlazená deska bude řešena jako plovoucí s pevným příčným 
ukotvením dle přiloženého nákresu v prostoru rozvodu chladicí kapaliny. Pro dilataci 
chlazené desky jsou uvažovány mezní hodnoty –15oC až +25oC. Zamezení promrzání podloží 
ledové plochy bude řešeno izolační vrstvou extrudovaného polystyrénu 2 x 50mm a 
trubkovnicí vytápění podloží v základové betonové desce. Osová rozteč trubek o průměru 
25mm bude 1m. Ledová plocha bude ohrazena hrazením uchyceným v chlazené desce ledové 
plochy. 

Ledová plocha bude vychlazována pomocí nemrznoucí kapaliny vhodné pro 
nízkoteplotní aplikace na požadovanou teplotu (-3°C až -6°C) dle provozované aktivity na 
ledové ploše a nastavení požadavku v MaR). 

Před nebo v rámci rekonstrukce plochy bude proveden odběr vzorku (vzorků) stávající 
nemrznoucí kapaliny chlazení ledové plochy a bude proveden chemický rozbor odbornou 
firmou. Výsledkem bude definování množství a typ aditiv pro další bezpečné používání 
stávající kapaliny v nově instalované ploše. Stávající kapalina bude před zahájením prací 
odčerpána do nádob, ve kterých se provede doplnění aditiv dle definovaných požadavků a 
řádně se promíchá. Plnění nově upravené kapaliny do nové plochy bude již probíhat 
standardně po řádné tlakové zkoušce a vyvakuování systému trubkovnice ledové plochy. 
 Doplnění aditiv není předmětem této zakázky - zajistí investor pro provedení zkoušky 
– chemického rozboru vzorku.  

Nemrznoucí kapalina je dopravována pod plochu provozními čerpadly umístěnými ve 
strojovně chlazení a je vychlazována pomocí chladicích jednotek na teplotu cca -10°C (dle 
požadavku na teplotu ledu). Vlastní nová plocha bude vybavena plastovými PP-R potrubními 
smyčkami uloženými v podélném směru v betonovém loži pod ledovou plochou. Rozteč 
jednotlivých trubek je 60 mm, průměr potrubí je 25mm. Jednotlivé smyčky jsou zakončeny v 
rozdělovači a sběrači, které zajišťují správnou distribuci nemrznoucí kapaliny do chladicích 
smyček.  

Rozdělovač a sběrač bude umístěn přibližně v 1/3 délky plochy napříč plochou. Pro 
nový rozdělovač/sběrač bude v původní desce vyříznut a vybetonován žlab. Přívodní potrubí 
bude k rozdělovači a sběrači přivedeno kanálem navazujícím na kanál nového rozdělovače a 
sběrače z šachty, kde je dnes napojen stávající rozdělovač a sběrač. Přívodní potrubí ve 
stávající šachtě bude nerezové (DN200), izolované izolací z pěnového kaučuku tl.25mm, 
potrubí v kanálu v desce bude plastové (Ø200 SDR11).  

Rozdělovač a sběrač chlazené desky bude proveden z kompozitového PP-R potrubí 
s uhlíkovým jádrem pro nízkoteplotní aplikace, smyčky z PP-R potrubí pro nízkoteplotní 
aplikace.  

Pro vyhřívání podloží chlazené desky bude využito odpadní teplo z věžového okruhu. 
Voda z věžového okruhu bude přiváděna na oddělovací výměník WT02, kde bude teplo 
předáváno do vlastního okruhu vyhřívání podloží, který bude naplněn nemrznoucí směsí - 
35% roztokem monoetylenglykolu (dále MEG35%). Odtud se bude vracet do venkovní jímky 
BE06. Cirkulaci MEG35% bude zajišťovat čerpadlo PE11. Systém vyhřívání podloží bude 
spřažen s chodem čerpadel věžového okruhu PE02a-d. Bude-li některé z těchto čerpadel 
v chodu, otevře se ventil se servopohonem na vstupu vody do výměníku WT02 a současně se 
zapne čerpadlo PE11.  

Pro vyhřívání podloží budou použity vybrané smyčky trubkového registru stávající 
plochy v rozteči přibližně 1m, které budou napojeny na nový rozdělovač a sběrač vytápění 
podloží ve stávajícím rozvodném kanále. Nové potrubní rozvody budou provedeny z 
kompozitového PP-R potrubí s uhlíkovým jádrem. Napojení na smyčky stávající plochy 
z polyetylenu (PE32) bude provedeno stejným systémem, jako je napojen stávající rozdělovač 
a sběrač chladu. V místě nového žlabu pro nový R/S dojde k přerušení stávajících smyček. 
Proto bude nutné propojit příslušné smyčky, které budou využity pro vyhřívání podloží, 
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pomocí elektrospojek a kusů PE potrubí. Tyto propoje budou uloženy v podkladním betonu 
nového kanálu pod tepelnou izolací nového kanálu. 

Při úpravě sněžné jámy budou demontovány stávající rozvody v rozsahu od vlastní 
sněžné jámy přibližně ke stěně chodby. Po vybudování nové sněžné jámy bude namontován 
nový systém skrápění a všechny stávající rozvody sněžné jámy budou propojeny a novými, 
včetně kalového čerpadla PE03.   

Technické provedení železobetonové chlazené desky 
V prvním kroku budou provedeny železobetonové lemovací zídky (obrubníky) a 

podezdívka obrubníku z tvárnic ztraceného bednění ve stávajícím technologickém kanálu 
(viz. statická část). Nové obrubníky budou provedeny jen ve směru příčné osy ledové plochy 
(za brankami). V podélném směru bude využito stávajících zídek, které budou spojeny 
s novými obrubníky pomocí lepených ocelových trnů. Vnitřní plocha zídek (obrubníků) 
hladká bez dutin a mezer, rovinatost +20 mm/-0mm. Železobetonové lemovací zídky budou 
také spojeny se stávající betonovou deskou pomocí lepených ocelových trnů (viz. statická 
část). 

Před provedením vlastních nových vrstev musí být sanován stávající povrch stávající 
chlazené desky. Stávající povrch bude zbaven nečistot a je navrženo vyrovnání stávající 
povrchu samonivelační stěrkou, aby byl finální povrch dostatečně hladký pro položení 
hydroizolační vrstvy, předpokládaný rozsah vyrovnání je do 10% celkové chlazené betonové 
plochy (místa s poškozeným povrchem). 

Na upravený podklad budou položeny postupně separační, hydroizolační, tepelně 
izolační a znovu hydroizolační vrstvy. 

Kluznou vrstvu budou tvořit folie HDPE a hydroizolační PVC folie. Vzhledem k 
tomu, že při ukládání technologického zařízení musí být zajištěna tolerance do 5mm u horní 
železobetonové desky, je nutno již podkladní vrstvu srovnat s přesností do 5mm, neboť 
přípravky na zajištění uchycení technologického zařízení toto vyžadují. 

Při osazení veškeré výztuže a rozvodů chlazení je nutno pamatovat na dodatečné 
kotvení stávajících mantinelů - tj. v místech sloupků vynechat topné rozvody. Před betonáží je 
nutné osadit potrubí pro měření teploty ledu a pro kontrolu teploty podloží. 

Po takto připravené desce bude možno začít s vlastní betonáží desky. Deska bude 
betonována bez pracovních spár. Nejprve bude zabetonována střední prohloubená část a 
následně bude rovnoměrně betonováno na obě strany, aby doba ukládání směsi nepřekročila 1 
hodinu, aby nedošlo k počátku tvrdnutí betonové směsi. Pro betonáž bude použit beton viz. 
níže. Betonáž bude probíhat nepřetržitě až do úplného ukončení. Horní vrstva bude opatřena 
bílým nátěrem. Celková tloušťka desky je 130mm. Horní rovina musí být v rovinatosti do 
5mm v celkové ploše. 

Deska je důsledně oddělena od všech ostatních konstrukcí, aby nebyla vystavena 
zbytečným silovým účinkům z ostatních konstrukcí. Mezi vlastní deskou a obrubníkem je 
min. 30mm mezera, která umožní objemové změny desky při změně teploty. Zároveň kluzná 
vrstva zajišťuje při nízké adhezi smrštění desky bez následných trhlin v desce. Účinky 
smrštění musí eliminovat oboustranná výztuž desky. Rozmístění výztuže je navrženo s 
ohledem na trubky chlazení, aby došlo ke správnému uložení betonové směsi v každé části 
desky a správnému obetonování vlastní výztuže i trubek chlazení a nedocházelo k lokálním 
hnízdům s tím, že by betonová směs nemohla zcela spolehlivě vyplnit celý požadovaný 
prostor. Před započetím úpravy vlastní desky je nutno zhotovit železobetonový obrubník, 
který musí mít předepsané tolerance s ohledem na délku a šířku plochy, a to +20 mm/-0mm.  

Vstup i výstup chladící kapaliny bude proveden z přilehlé šachty. Příčně orientovaný 
rozvodný kanál bude situován u konce rádiusu ledové plochy. 
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Popis navržené konstrukce 
Navrhovanou konstrukcí je rekonstrukce chlazené železobetonové desky pod ledovou 

plochou zimního stadionu. Železobetonová deska je navržena tloušťky 130mm. Podloží desky 
je tvořeno stávajícím souvrstvím, viz. původní výkresová dokumentace. 

Nová chlazená deska je navržena z betonu třídy C30/37 s přídavkem vláken fibrex. 
Složení betonové směsi a její přísady jsou předmětem specializovaného technologického 
návrhu. Deska je navržena s výztuží při obou površích kari sítí 8/100 mm, které budou 
vyrobeny na zakázku dle zakreslení. Důvodem je vzhledem k tloušťce desky nutnost 
stykování všech sítí tak, aby tloušťka sítí ve styku byla 16mm. Navržená výztuž je navržena 
též s ohledem na minimální šířku trhlinek. Rozvoj smršťovacích trhlin je dále eliminován 
použitím kluzné vrstvy pod deskou a přídavkem vláken fibrex do receptury betonové směsi. 
Deska bude od okrajových obrubníků oddilatována vložením proužku izolační pěny tl. 
2x15=30 mm.  Podrobně viz. konstrukční část. Povrch desky bude proveden hladký – strojní 
zahlazení povrchu žb desky. 

Samostatným stavebním celkem bude sněhová jáma. Pro novou sněhovou jámu bude 
proveden výkop (hloubka viz. stavební řezy) a bude zajištěno případné přeložení kanalizace, 
která se pravděpodobně v místě sněhové jámy nalézá. Sněhová jáma bude zhotovená 
z železobetonu s hydroizolační stěrkou. Z vnějšku bude ochranná vrstva tepelné izolace tl. 
50mm (EPS), hydroizolace (asfaltové pásy) a ztracené bednění, které zároveň funguje jako 
pažení a podchycení. Sněhová jáma bude částečně zakrytá ocelovým roštem (sypání sněhu). 
Podrobně viz. konstrukční část. 

Mezi sněžnou jámou a ledovou plochou se nachází stávající rozvodný kanál. Tento 
kanál bude nově zastropen pomocí ocelových nosníků IPE 120 kotvených do ztraceného 
bednění na straně sněžné jámy a do železobetonového obrubníku ledové plochy. Výztuž 
obrubníku v místě ocelových nosníku přerušena a navařená na ocelové nosníky. Zaklopení 
pomocí dřevěných fošen + gumový koberec shodný se stávajícím v přilehlých prostorech. 
Dodávka a montáž nášlapné vrstvy – gumový povrch není předmětem této zakázky – zajišťuje 
investor. Podrobně viz. konstrukční část. 

Skladba ledové plochy - skladba P1 
- LEDOVÁ PLOCHA 
- NÁTĚR BARVOU NA BÁZI EPOXID. PRYSKYŘIC, RAL 9010 
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA SE SYS.CHLAD. TRUBEK-BETON C30/37 
  +VLÁKNA FIBREX         130,0 
 - KRYTÍ           20,0 
 - KATI SÍŤ 100/100/8          16,0 
 - TRUBKY CHLAZENÍ REGISTRU               Ø25,0 
 - DISTANČNÍK                  Ø16,0 
 - KARI SÍŤ 100/100/8          16,0 
 - DISTANČNÍK           35,0 
- HDPE FOLIE-KLUZNÁ VRSTVA           0,5 
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE -VRCHNÍ HYDROIZOL.VRSTVA 
 (SPOJENO SE SPOD. IZOL.VRSTVOU)           1,5 
- PE FOLIE-SEPARACNI VRSTVA           0,1 
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, 2 VRSTVY á 50mm,  
   KŘÍŽEM (AUSTROTHERM)        100,0 
- PE FOLIE-SEPARACNI VRSTVA           0,1 
- HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE-SPODNÍ HYDROIZOL.VRSTVA  
  (SPOJENO S VRCHNÍ IZOL.VRSTVOU)          1,5 
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 300g/m²-UMĚLÁ VLÁKNA 
- SANACE POVRCHU STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY  
  (VYČIŠTĚNÍ, SAMONIVEL.STĚRKA do 10% CELKOVÉ PLOCHY - HLADKÝ POVRCH) 
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ CHLAZENÉ DESKY 
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Mantinely, vč.ochranných skel a sítí 
Při stavebních úpravách dojde k demontáži stávajících mantinelů, vč. ochranných skel 

a sítí za brankami a také prostorů střídaček, trestných lavic a prostoru pomocných rozhodčích. 
Stávající mantinely a ochranná skla budou při montáži popsány či jinak označeny pro zpětnou 
montáž, osazeny na stojany určené pro tento účel – dodavatel této části zajistí zapůjčení 
stojanů, předpokládá se uložení demontovaného materiálu v areálu ZS. Nově budou vyrobeny 
a namontovány dílce s dvířky v prostoru střídaček, z důvodu změny pravidel – posunutí 
modře čáry. Dále je dle požadavků uživatelů ZS navrženo doplnění vrat v oblouku hřiště – 
vyrobení nového obloukového segmentu s vraty pro vyklízení branek z ledové plochy. Pro 
zpětné osazení stávajících mantinelů budou osazeny kotevní prvky před betonáží nové 
chlazené desky – návrh, počet a umístění je součástí dodávky mantinelů – výkresovou 
dokumentaci zajistí dodavatel této předmětné části. Po dokončení betonáže chlazené desky 
s osazenými kotevními profily bude provedena zpětná montáž dílců mantinelů, vč. 
bezpečnostních skel dle kladečského plánu, který zpracuje dodavatel při demontáži a dílců 
střídaček, trestných lavic a boxu pomocných rozhodčích. Dle požadavků je navržena výměna 
okopového pásu, madla, lišty pod madlem, překrytí reklam a vnějšího opláštění mantinelů 
v prostoru hráčských lavic. Instalace nových reklam není součástí projektové dokumentace. 
Stávající sítě za brankami budou po demontáži předány správci ZS. Nově je navrženo osazení 
nových sítí za brankami, které budou zvýšeny o cca 1 m, tj. celková výška sítí za brankami 
bude ~ 6,00 m nad zvýšené ochranné sklo – viz výkresová část. Pro zavěšení nových sítí je 
uvažováno ze stávajícím systémem zavěšení sítí. Součástí dodávky je také dodávka 
náhradních 2 setů ochranných skel (1 set = 1 sklo od každého druhu použitého v systému 
mantinelů). 

Lajnování hrací plochy 
Po provedení nové betonové plochy bude proveden nátěr na bázi epoxidových 

pryskyřic – RAL 9010. Dále je navrženo provedení lajnování dle platných pravidel ledního 
hokeje v době realizace stavby. 
 

SO 02 – Stavební úpravy okolí ledové plochy 
Popis technického řešení  

 Stávající nášlapná vrstva - gumová podlaha v okolí ledové plochy bude demontována 
a předána investorovi k dalšímu využití (pro opravy stávajících gumových pochozích ploch).  
Stávající nosná část z dřevěných fošen bude rozebrána, a pod dokončení realizaci nové 
chlazené desky a zpětné montáže mantinelů část budou fošny položeny zpět – s výměnou a 
doplněním poškozených prvků.  
 Nově je navržena gumová podlaha - pryžová, vodě odolná podlahová krytina tl. 12 
mm, určená do sportovních zařízení a zimních stadiónů – odolná, vodu odpuzující a je 
pochozí bruslemi. Materiál obsahuje černou recyklovanou pryž a různě velké barevné EPDM 
granule – barva černo-jasně zelená (~cca 20%) a pojivo PU elastomer. Dodávka a montáž 
nášlapné vrstvy – gumový povrch není předmětem této zakázky – zajišťuje investor. 
 V místě vrat z ledové plochy pro rolbu bude osazen ocelový plech tl. 10 mm. 

 Skladba gumové pochozí plochy - skladba P2 
- PODLAHOVÁ KRYTINA GUMOVÁ        12 mm 
- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA           15 mm 
- VYSUŠENÉ DŘEVĚNÉ FOŠNY –SMRK 50/125-150 mm      50 mm 
- ROŠT-DŘEVĚNÉ FOŠNY SUCHÉ tl.50 mm PO ~ 400 mm ~135 mm 
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA 
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• Technické vlastnosti nášlapné vrstvy podlahy 
Šířka    :  1 500 mm (± 1,5 %) 
Tloušťka   : 12 mm (± 0,3 mm)   
Hustota   : cca 1 050 kg/m3 
Délka role    : 10 m (pro 12 mm)  
Hmotnost   :  ~ 12,6 kg/m² (pro 12 mm) 
Třída hořlavosti  : Efl (B2)  
Pevnost v tahu   :  ~ 1,5 N/mm² 
Prodloužení při přetržení : ~ 70% 
Tvrdost   : 60 ± 5 Shore A 
Teplotní rozmezí  :  -30°C až 80 °C 
Otěr    :  max. 200 mm3 
Koeficient tření  :  > 0,30μ 
Zbytková deformace po  : 0,13 mm (pro 8 mm) 
statickém zatížení  
Trvalá deformace  : cca 15 %  
Opotřebení   : cca 4,0 MPa (pro 5 mm )  
Elektrostatické vlastnosti :  0,5 kV  
Stálobarevnost  :  2-3  
 

• Vzorek – design gumového povrchu 

 
 
 Dále je navržena úprava  - rozšíření vyhrazeného prostoru pro diváky SSP (vozíčkáři). 
Jedno se provedení ocelové nosné konstrukce z válcovaných profilů U a I, záklop z dřevěných 
fošen tl.50 mm, vodovzdorná překližka tl. 15 mm a gumová podlaha - pryžová, vodě odolná 
podlahová krytina tl. 12 mm, určená do sportovních zařízení a zimních stadiónů – odolná, 
vodu odpuzující a je pochozí bruslemi. Materiál obsahuje černou recyklovanou pryž a různě 
velké barevné EPDM granule – barva černo-jasně zelená (~cca 20%) a pojivo PU elastomer. 
Rozsah rozšíření je patrný z výkresové části. 
 Dodávka a montáž nášlapné vrstvy – gumový povrch není předmětem této zakázky – 
zajišťuje investor. 
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SO 03 – Časomíra 
Popis technického řešení, technické specifikace 
Stávající systém časomíry (ovládací pult, branková světla a světelná tabule) bude 

demontován.  
Nově je dle požadavků investora a uživatelů zimního stadionu navržena hlavní 

časomíra s LED plnobarevnou plochou a opakovač, dále je navržen systém jednotného času, 
vč. panelu v šatně domácích (A-team) a šatně hostů.  
 

Jedná se o dodávku komplexního a uceleného systému, který lze využívat : 
- pro potřeby hraní zápasů bez reklamní plochy, ovládání pouze pomocí ovládacího 

pultu, bez nutnosti mít v provozu řídící PC a ovládat plnobarevnou část. I toto 
ovládání umožňuje plnohodnotně hrát nejvyšší úrovně ligy. 

- pro potřeby hraní zápasu s reklamní plochou, ovládaní jak pomocí ovládacího 
pultu tak i řídícího PC spolu s nainstalovanými SW.  

 

Zobrazení reálného času je požadováno : 
- V případě zápasu se na všech hodinách zobrazuje hrací čas 
- V případě kdy se nehraje zápas se na pozici hracího času na hlavní časomíry a na 

hodinách v šatnách hráčů zobrazuje reálný čas, který je synchronizován GPS 
anebo DCF modulem 

 

Obsahem dodávky systému časomíry je : 
 

- Hlavní plnobarevná časomíra       1 ks 
- Vedlejší časomíra         1 ks 
- Ovládací pult          2 ks 
- Řídící PC vč. příslušenství       1 ks 
- Hlavní velmi hlasitá siréna       2 ks 
- Branková světla (z LED diod, napájena bezpečným napětím z ovládacího pultu a 

také řízena z ovládacího pultu)       2 ks 
- Videoprocesor s PIP        ANO 
- Dodaný SW 

Ovládací SW pro řízení plnobarevné časomíry viz popis   ANO 
SW pro vzdálenou zprávu       ANO 

- Hodiny do šaten hráčů        2 ks 
- GPS-DCF modul 

Pro synchronizaci reálného času na hlavní časomíře   1 ks 
- Dopravu, montáž a komplexní zprovoznění a zaškolení obsluhy  ANO 
- Účast na prvních třech zápasech pro kontrolu funkčnosti a obsluhy  ANO 
 
 

Umístění hlavní časomíry a opakovače je patrno z výkresové části dokumentace. 
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• Hlavní časomíra – pohled – grafické řešení 
 

 
 

 
• Technické vlastnosti hlavní časomíry 

 

Celkový rozměr 5540 x 2000 mm 
Velikost plnobarevné plochy 2880 x 1536 mm 
Celkový max.příkon Max. 3000 W 
Celkový průměrný příkon 1000 W 
Celková váha Max. 290 kg 
Servisní přístup zepředu 
Životnost led diody 100.000 hodin při 50% jasu 
Řízení jasu  0-100% 
Názvy týmu ANO, digitálně (64x8 bodů, rozteč 20mm pro D i H) 
Počet trestů a čísel hráčů 3xD a 3xH 

 
 
• Plnobarevná plocha 

 
Technologie LED SMD 3 in 1 
Rozteč bodů 6 mm 
Rozlišení 480 x 256 
Úhel pohledu ≥ 150° 
Pozorovací vzdálenost Od 4 metrů 
Jas ≥ 1500 cd/m2 
Procesorové zpracování barev 12-16 bitů 
Obnovovací frekvence ≥ 1000 Hz 

 
 
• Segmentové skóre 

 

Výška číslic skóre, periody, hracího času min. 30 cm 
Výška číslic trestů a čísel hráčů min. 23 cm 
Počet trestů a čísel hráčů 3xD a 3xH 
Barevnost segmentů R, G, Y 
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• Vedlejší časomíra – opakovač – pohled – grafické řešení 
 

  
• Technické vlastnosti opakovače 

 
Rozměr 5540 x 1500 mm 
Výška číslic skóre, periody, hracího času min. 30 cm 
Výška číslic trestů a čísel hráčů min. 23 cm 
Počet trestů a čísel hráčů 3xD a 3xH 
Barevnost segmentů R, G, Y 
Servisní přístup zepředu 
Jas 0-100% 

Textový řádek Ano, rozteč bodů 31 mm, rozlišení 160 x 8 
bodů 

Jas 0-100% 
Příkon MAX (W) Max. 700W 
Váha Max. 175 kg 
Vstupní napětí 1 x 230V 

Názvy týmu ANO, digitálně (64x8 bodů, rozteč 20mm 
pro D i H) 

 
• Odpočet času do šaten hráčů 
 
 

Rozměr 380 x 150 mm 
Výška číslic   10 cm 
Brava segmentů Zelená 
Formát zobrazení 88:88 
Jas 0-100% 
Příkon MAX (W) Max. 25W 
Váha Max. 1,5 kg 
Vstupní napětí 1 x 230V, možnost i 12V= 

 
• Ovládací pult – 2x 

 Ovládání sportovních zápasů bude provedeno ze samostatného ovládacího pultu vč. 
LCD displeje (ne z PC!). Dle požadavků investora a uživatele ZS budou dodány 2 ks 
ovládacích pultů (jeden kus OP bude rezervní), chod ovládacího pultu bude jak bateriový tak 
z adaptéru). Ovládací pult bude umístěn na hrací ploše v prostoru pomocných rozhodčích – 
viz výkresová část. Veškerá logika sportů se bude nastavovat na ovládacím pultu a bude 
splňovat mezinárodní pravidla s možností uživatelského nastavení pro níže uvedené sporty. 



  15 

 Technické specifikace ovládacího pultu : 
- LCD displej se zobrazením veškerých herních údajů 
- 13 druhů sportu: sálový fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená, badminton, tenis, stolní 

tenis, plný basketbal, streetball, korfbal, fotbal, stopky 
- Navigační menu na displeji  min. v jazycích ČJ, AJ a Ruštině 
- Pro každý sport zvlášť umět samostatně nastavit: 

  možnost opravy a mazání veškerých herních údajů 
  možnost nastavení veškeré logiky hry a přestávek  

počítání času vzestupně, sestupně, vzestupně trvale, sestupně trvale, možnost sčítat jednotlivé 
periody  

- Možnost posouvat celou hru časově vč. trestů nahoru i dolů 
- Basketbal: 

  Možnost nastavení čísel hráčů u basketbalu 
  Možnost nastavení počtu faulů jednotlivých hráčů i na 6 (NBL) 

- Volejbal a tenis 
  Zobrazení výsledků všech 5-ti setů 

- Sporty s tresty hráčů 
  Automatická logika mazání aktuálního trestu při padnutí gólů 
  Možnost měnit výši trestu libovolně na sekundy 

- Výstup dat z ovládacího pultu pro další zpracování signálu (TV, internet, apod.) 
  Výstup po lince RS232 a také RS485 

- Názvy týmu se u segmentového skóre se píši na ovládacím pultu 
 

• Řídící PC vč.software 
Signál z ovládacího pultu bude přiveden do řídícího PC. Z něho se bude ovládat 

mediální obsah na plnobarevné LED časomíře (hlavní časomíra) pomocí dodaného SW. 
Dodaný SW bude nakonfigurován dle požadavku zákazníka, a to pro každý sport zvlášť. SW 
bude podporovat uživatelskou změnu veškerých zobrazených údajů jak z ovládacího pultu a 
tak i mediální obsahu (umístění, velikosti, barvy, obsah, apod.). SW bude dodán v jazykových 
mutacích min. ČJ, AJ a Ruština. Bude možné také na plnobarevné LED časomíře přehrávat 
živé video spolu s údaji z ovládacího pultu anebo mediálním obsahem. Veškeré vysílané 
údaje na LED časomíře bude možné vidět v náhledu ovládacího SW na PC - živé video není 
nutné vidět v náhledu. Živé video se bude přehrávat pomocí videoprocesoru s PIP.  

Dodaný SW musí umožňovat : 
- Sestavy týmů, loga týmů 
- Jména a obrázky autory gólů, košů a asistence 
- Jména rozhodčích a delegátů svazu 
- Jména a obrázky vyloučených hráčů 
- Neomezené tvoření databáze lig, týmů a hráčů pro každý sport zvlášť 

řazení týmu do lig 
možnost tvoření více lig pro každý sport 

- Loga a videa partnerů 
- Reklamy sponzorů 
- Textové informace (např. sdělení divákům, atd.) 
- Uživatelsky dále neomezeně vytvářet a konfigurovat: 

Samostatné playlisty  
Tlačítka rychlé volby (po zmáčknutí se přehraje vybraný playlist)   

- Možnost uživatelsky konfigurovat veškeré údaje z časomíry a zobrazovat  
      kdekoli na LED obrazovce (pozice, velikosti, barvy, atd.) 
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 • Sirény 
Každá časomíra bude obsahovat velmi hlasitou sirénu, min. 130 dB. 

SO 04 – Stavební úpravy prostoru rolby 
Popis technického řešení  

 Stávající vstupní dvoukřídlé plechové vrata budou nově natřeny – očištění, odmaštění 
povrchu a nový nátěr – 2x email, barva tmavě hnědá. 
 

 Úpravy – rozšíření sněžné jámy jsou podrobně popsány v objektu SO 01.   
  

 Do prostoru pro rolbu je navržena rolovací mříž, sestavená z galvanizovaných trubek 
Ø 18 mm, navzájem spojených propojovací sponkou rozměru 120 mm, tl.stěny 1 mm. Mříž 
bude osazena u stropní konstrukce, kotvena do bočních stěn. Pohyb mříže bude řešen ve 
vertikálních „U“ vodítkách, které budou osazeny přímo na pomocnou ocelovou konstrukci – 
nosníky U 120, které budou osazeny pomocí plotny a chemického kotvení do stávajícího 
betonového pilíře a přivařením ke stávajícímu ocelovému nosníku ve stropě. Je navržen 
pohon s motorem (400 V) a ruční (havarijní). 
 Vzhledem k tomu, že rolovací mříž je umístěna ve stávající únikové cestě z hrací 
plochy, bude v době provozu ZS mříž vytažena, Spuštěna bude pouze v noční době, kdy není 
ZS v provozu a mříž bude sloužit jako ochrana zaparkované rolby. 

• Přepokládaný design rolovací mříže 

 
 



  17 

b) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení konstrukcí působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození částí 
stavby nebo technického zařízení a vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

! Odpadní vody 
Odpadní vody z ledové plochy v podobě sněhu a ledu jsou z rolby po úpravě ledové 

plochy vsypány do sněžné jámy, kde je sníh rozpuštěn na vodu v uzavřeném systému, voda je 
zpětně čerpána do rolby pro úpravu ledu. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby zůstává v platnosti stávající schválené požárně 

bezpečnostní řešení, které je uloženo u správce objektu. 
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Neřeší se – vzhledem k charakteru stavebních úprav. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Alternativní zdroje energií nebudou využívány. 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Při provádění a užívání stavby musí být respektovány platné normy, vyhlášky a 
bezpečnostní předpisy.  

Předmětná stavba není v popisu činností, jež podléhají hodnocení vlivů na životní 
prostředí, uvedených v příl. č. 1 Zákona č. 49/2010 Sb. O posuzování vlivů na živ. prostředí.  

V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 
činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.). 

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových 
komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou 
vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a 
komunikací nepředpokládá. Vzhledem k charakteru objektů a použitých energií nedojde 
ke zhoršení životního prostředí. 
 Při výstavbě je nutno minimalizovat hladinu hluku a prašnosti použitím odpovídajících 
mechanismů a stavební práce provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou.  
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se – vzhledem k charakteru stavby. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k umístění stavby není nutno řešit ochranu před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V okolí se nevyskytují stroje nebo zařízení vytvářející technickou seizmicitu. 

d) Ochrana před hlukem 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k negativním účinkům do vnějšího prostředí.  
Navrženými stavebními úpravami se hlukové poměry v lokalitě nezmění. Provoz je 

uvažován pouze v denní době. Nejvýznamnější zdrojem hluku budou hlasové projevy 
návštěvníků sportovních ploch a tribun, ale tyto hlasové projevy jsou obtížně předvídatelné. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území řeky Bečvy ani žádného z jejích přítoků. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nenachází v území s výskytem metanu. 
 

B.2. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Kanalizace 
Srážkové odpadní vody z ploch jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací, bez stav.úprav. 
Splaškové odpadní vody jsou odváděny stávající splaškovou kanalizací, bez stavebních úprav. 
Elektro 
Přívod NN je stávající, bez stavebních úprav. 
Voda 
Zimní stadion je napojen stávající vodovodní přípojkou na vodovod, bez stavebních úprav. 
Teplo 
Zimní stadion je napojen stávající teplovodní přípojkou na teplovod, bez stavebních úprav. 
 
 

B.3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Příjezdová místní – účelová komunikace je stávající s živičným povrchem a nachází se 

v blízkosti předmětného objektu ZS. V blízkosti se nachází stávající parkoviště. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdová místní – účelová komunikace je stávající s živičným povrchem a nachází se 

v blízkosti předmětného objektu ZS. 
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c) Doprava v klidu 
Parkování je zajištěno na stávajícím parkovišti u ZS. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky se zde nevyskytují. 

B.4. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
Kolem objektu ZS jsou stávající zpevněné plochy – chodníky ze zámkové dlažby. 

Úpravy vegetačních částí nejsou v této etapě výstavby uvažovány. 

b) Použité vegetační prvky 
Není uvažováno s využitím nových vegetačních prvků. 

c) Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nebudou prováděna. 

B.5. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Předmětná stavba není v popisu činností, jež podléhají hodnocení vlivů na životní 

prostředí, uvedených v příl. č. 1 Zákona č. 49/2010 Sb. O posuzování vlivů na živ. prostředí.  
V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 

činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.) 
Za likvidaci vybouraných hmot, v souladu s předpisy platnými pro nakládání s odpady 

odpovídá dodavatel stavby, který bude po ukončení výběrového řízení oznámen na MěÚ 
Vsetín – odbor ŽP. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby, budou předány 
k likvidaci pouze firmě, která má oprávnění k likvidaci nebo k využití odpovídajícím 
způsobem. Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadu. Tuto evidenci a doklady o 
zneškodnění a uložení na skládky (vč. dokladů o likvidaci obalového materiálu od  
subdodavatelů) předloží investor na MěÚ Vsetín – odbor ŽP. 

Vybourané hmoty dodavatel rozveze na vyčleněné skládky v třídění dle jednotlivých 
druhů. Splnění tohoto kritéria bude doloženo – dodavatel doloží písemný doklad o přijetí 
vybouraných hmot. 

Stavební úpravy jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Vzhledem k 
charakteru objektu a použitých energií nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Stavební úpravy jsou řešeny ve stávajícím objektu zimního stadionu, ve stávajícím 
zastavěném území a není zde zóna výskytu chráněných stromů, rostlin nebo živočichů. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební úpravy ZS nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Předmětná stavba není v popisu činností, jež podléhají hodnocení vlivů na životní 
prostředí, uvedených v příl. č. 1 Zákona č. 49/2010 Sb. O posuzování vlivů na živ. prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  

Stavebními úpravami nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k ohrožení obyvatelstva. Nejsou 

předpokládána zdravotní rizika vyvolaná realizací stavby ve sledované lokalitě ani reálný 
předpoklad přímého negativního ovlivnění obyvatelstva. 

B.7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno 

dle potřeb konkrétní dodavatelské společnosti. Elektrická energie bude zajištěna j rezervy 
stávající rozvodnice, voda pro potřebu stavby odebírána ze stávajícího rozvodu vody. 

b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště se neuvažuje. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Přístupy k zimnímu stadionu jsou stávající - účelové komunikace a chodníky – budou 
dotčeny stavebními úpravami ZS z hlediska přístupu a příjezdu ke staveništi – před zahájením 
stavby bude sepsán protokol o stavu těchto komunikací a chodníků a bude pořízena 
fotodokumentace. V průběhu stavby bude stav dále kontrolován a monitorován a budou 
pořízeny zápisy na kontrolních dnech stavby. Po dokončení stavby bude provedena případná 
oprava povrchu komunikací a chodníků z betonové zámkové dlažby nebo živičný povrch. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 

činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.). 
Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových 

komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou 
vodou. Při provozu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a 
komunikací nepředpokládá. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zajištěno oplocením proti pohybu nepovolaných osob, mimo dobu prací 
bude vstup uzamčen a budou rozmístěny cedulky zákazu stupu nepovolaných osob. Tímto 
bude zajištěna i bezpečnost osob se sníženou schopností pohybu a orientace, které se mohou 
pohybovat v okolí stavby. 

Staveniště svým uspořádáním nebude omezovat žádné veřejné zájmy. Realizací stavby 
nedojde k omezení možnosti užívání ostatních objektů – bytových domů. 

V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 
činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.). Stavbou nedojde po jejím dokončení k negativním 
účinkům na okolní pozemky. 

Předmětnou stavbou nevznikají požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště bude odpovídat rozsahu stavebních prací. Bude použita běžná 

stavební mechanizace. 
Sklad nářadí a materiálu bude zřízen v mobilní uzamykatelné buňce umístěné na parcele 

stavby. Šatna pracovníků a hygienické zázemí – WC bude zajištěno po dohodě se správcem 
ZS v prostorách ZS. 

Zábory pro staveniště budou pouze dočasné, umístěné na pozemcích investora. Rozsah 
a umístění určí investor po dohodě s dodavatelskou firmou. 

Výstavba, skladování a dělení materiálu a stavební činnost bude probíhat na parcele 
č. st. 1078 – k.ú. Rokytnice u Vsetína. Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.   

Upozornění: Před zahájením stavby bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace 
místa stavby a příjezdové části a po skončení výstavby bude uvedeno do původního stavu. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Odpadní materiál bude skladován na kontejneru a bude průběžně odvážen, případně 
bude uložen na mezideponie (třídit dle druhu odpadu) a poté bude naložen a odvezen na 
skládku. 

Předmětná stavba není v popisu činností, jež podléhají hodnocení vlivů na životní 
prostředí, uvedených v příl. č. 1 Zákona č. 49/2010 Sb. O posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 
činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.) 

Za likvidaci vybouraných hmot, v souladu s předpisy platnými pro nakládání s odpady 
odpovídá dodavatel stavby, který bude po ukončení výběrového řízení oznámen na MěÚ 
Vsetín – odbor ŽP. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby, budou předány 
k likvidaci pouze firmě, která má oprávnění k likvidaci nebo k využití odpovídajícím 
způsobem. Vybourané hmoty (stavební suť) budou uloženy na skládku. Dodavatel stavby je 
povinen vést evidenci odpadu. Tuto evidenci a doklady o zneškodnění a uložení na skládky 
(vč. dokladů o likvidaci obalového materiálu od subdodavatelů) předloží investor na MěÚ 
Vsetín – odbor ŽP v termínu do kolaudace stavby. 

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových 
komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou 
vodou. Při provozu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a 
komunikací nepředpokládá. 
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Stavba je navržena z běžných materiálů a konstrukcí. Vzhledem k charakteru objektu a 
použitých energií nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jedná se stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu – není potřeba řešit bilanci zemních 

prací. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Předmětná stavba není v popisu činností, jež podléhají hodnocení vlivů na životní 

prostředí, uvedených v příl. č. 1 Zákona č. 49/2010 Sb. O posuzování vlivů na živ. prostředí.  
V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 

činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.) 
Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových 

komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou 
vodou. Při provozu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a 
komunikací nepředpokládá. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP 
a ČBÚ č. 591/06 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. 
ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný 
prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, 
musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do 
tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, 
kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná 
organizační opatření. 

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV 
č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je 
nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení 
právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení 
vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.) 

Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb., NV č. 494 /2001 Sb., 
NV 95/2001 Sb. 

" Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 
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! Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

§14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu 
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. 

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§10). Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 
nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

Jmenování koordinátora BOZP 
§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

c) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 

! Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a 
provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu 
stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologií 
zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD. 

! Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, normy a vyhlášky. 

! Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či 
protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v 
žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí. 

! Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími 
platnými předpisy pro projektování a provádění staveb. 

! Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se k bezpečnosti práce, 
které musí zhotovitel při realizaci stavby dodržovat je uveden níže.   
 

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých 
skutečnostech a zjištěných podmínkách staveniště, které by mohly z hlediska bezpečnosti 
vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí. 

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 
736005, ČSN 756101 a další; 
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Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný 
prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, 
musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do 
tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, 
kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná 
organizační opatření. 

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu 
s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 
502/2000 Sb., NV č. 494 /2001 Sb., NV 495/2001 Sb. 
! V případě nepředvídaných okolností nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant 

k řešení. 
! Stavba bude kontrolována technickým a autorským dozorem investora. 
! Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz v okolních objektech nebyl narušen. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Staveniště bude zajištěno proti pohybu nepovolaných osob, mimo dobu prací bude 

vstup uzamčen a budou rozmístěny cedulky zákazu stupu nepovolaných osob. Tímto bude 
zajištěna i bezpečnost osob se sníženou schopností pohybu a orientace, které se mohou 
pohybovat v okolí stavby. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Staveniště bude označeno, na stávající místní komunikaci bude osazeno dopravní 

značení – zajistí dodavatel stavby. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

Provádění stavby bude řešeno za provozu okolních staveb. Po dokončení stavebních 
prací bude provedeno kompletní vyčištění a úklid okolí stavby. 

Postup a termíny prací budou projednány a koordinovány s pověřeným zástupcem 
investora a technickým dozorem investora na kontrolních dnech. 

Staveniště svým uspořádáním nebude omezovat žádné veřejné zájmy. Realizací stavby 
objektu nedojde k omezení možnosti užívání ostatních objektů. 

V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební 
činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.). Stavbou nedojde po jejím dokončení k negativním 
účinkům na okolní pozemky. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná délka výstavby je v případě příznivých klimatických podmínek cca  2-

3 měsíce – dle zajištění financování stavby. 
Stavební činnost bude probíhat postupně, bez zbytečných prodlev, podle požadavků a 

potřeb investora. Musí být zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, 
obyvatelstvo a okolní stavby. 

 
Technologický postup prací bude následující: 
! Vybudování zařízení staveniště a oplocení staveniště, osazení dopravního značení 
! Demontáž stávajících mantinelů vč. ochranných skel a sítí za brankami 
! Demontáž stávající časomíry 
! Provedení výkopových – zemních prací pro hlavní rozvod chlazení pro desku 
! Provedení nových obrubníků – lemování chlazené plochy 
! Provedení nových rozvodů chlazení desky 
! Provedení nové betonové desky 
! Provedení montáže mantinelů, vč. bezpečnostních skel a sítí za brankami 
! Provedení montáže nové časomíry 
! Provedení nové sněžné jámy 
! Provedení úpravy prostoru mezi mantinely a tribunou 
! Provedení dokončovacích prací 
! Vyklizení staveniště 

 

B.8. POUČENÍ 
! Veškeré změny v prováděcí projektové dokumentaci a změny technologických postupů 

musí být písemně odsouhlaseny odpovědným projektantem a technickým dozorem 
investora před jejich provedením. 

! Všechny stavební materiály a použité technologie musí splňovat požadavky platných 
norem a předpisů a musí být ověřeny ve státní zkušebně. 

! Použité materiály a technologie nesmí být v žádném případě škodlivé zdraví ani 
životnímu prostředí. 

! Při provádění stavby musí být respektovány platné normy, vyhlášky a bezpečnostní 
předpisy. 

! Při provádění stavby bude zhotovitel průběžně a pravidelně pořizovat podrobnou 
fotodokumentaci prováděných prací, zejména skrytých konstrukcí, detailů řešení, 
uložení technologických rozvodů a instalačních vedení. Po dokončení prací bude 
předána tato fotodokumentace investorovi v elektronické podobě 2x na CD/DVD nosiči. 

 
 
 
 
 
 
Vsetín, březen 2016 Vypracoval: Ing. Petr Bravenec 


