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Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Identifikační údaje

Tato studie má za cíl přinést ucelenou vizi dlouhodobého rozvoje sportovně rekreačního areálu v obci
Zbůch. Vzhledem k atraktivitě obce, dané m.j. blízkostí
Plzně, dochází k růstu počtu obyvatel. Spolu s tím roste
i potřeba nabídnout smysluplné a dostatečně pestré
využití volného času přímo v obci, ideálně pro všechny
věkové kategorie.

Zadání
Smyslem studie je najít vhodnou podobu, náplň a
uspořádání řešeného území jako sportovně rekreačního zázemí obce. Zachování a další rozvoj fotbalových hřišť (oplocení, tribuna a objekt šaten/zázemí na
východní straně), kultivace stávajícího objektu zázemí a
restaurace, prověření změny jeho orientace, návaznost
venkovního posezení na dětské hřiště. Doplnění dalších volnočasových aktivit, např. in-line dráha, workout
(venkovní posilovna) atp. Návrh cestní sítě. Návrh a
rozmístění venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové
koše, informační prvky,..), případně veřejného osvětlení. Doplnění herních prvků pro různé věkové kategorie.
Návrh vhodného začlení Zálužského potoku vč. jeho
přemostění. Zohlednit návaznost na okolí, včetně vlivů
železniční trati a silnice I/26
Studie bude sloužit jako podklad pro další rozhodování
o dílčích investicích a úpravách území a jako podklad
pro zadání navazujících detailnějších projektů (např.
projekt zázemí fotbalového hřiště s tribunou).
Řešené území má rozlohu cca 100 000 m2 (10 ha).

Podklady
katastrální mapa (ČÚZK)
letecká ortofoto mapa (seznam.cz)
územní plán obce Zbůch
starší projekty na úpravu hřiště (2006-2008)
geodetické zaměření (Ing. Ivan Pyšek, 2005)
fotodokumentace
prohlídka lokality zpracovatelem
konzultace s objednatelem
veřejné projednání
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Řešené území

Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Úvod

Řešené území se nachází na jižním okraji obce Zbůch,
resp. mezi centrem obce a výsypkou Starého dolu. Ze
západu je území ohraničeno železniční tratí, z východu
pak silnicí I/26. Středem území protéká Zálužský potok,
který je logicky nejnižším místem v území a od nějž
se terén zvedá k oběma výše zmíněným dopravním
stavbám.
Jádrem řešeného území je stávající sportovní areál TJ
Baník Zbůch se dvěma travnatými fotbalovými hřišti,
historickou klubovnou a dvěma volejbalovými hřišti.
Sportovní areál a především fotbalové hřiště je důležitým společenským místem v obci i nositelem historické
tradice, neboť zde fotbalový klub Baník Zbůch působí
již téměř 100 let. Především fotbalová hřiště jsou aktivně využívána a vzorně udržována. Historický objekt klubovny slouží částečně jako šatny a klubovna fotbalu, z
jedné třetiny jako restaurace (jediná v obci) a ve zbylé
třetině se nachází byt správce. Sportovní areál byl dříve
oplocen (drátěnka a betonové či kovové sloupky), dnes
je však na mnoha místech oplocení zničené či chybí a
tudíž již neplní svoji funkci.
V severozápadním koutě je pozůstatek cihelny, který
byl v minulosti využíván jako amfiteátr, v současnosti je
však zcela zpustlý a zarostlý.
Jihozápadní cíp území je svažitou loukou, kterou se
obec poměrně neúspěšně (a nutno podotknout, že i
nevhodně) snaží delší dobu zalesnit. Pravidelný rastr
sazenic, ani druhová skladba nejsou vhodně zvoleny a
neodpovídají dané lokalitě. Toto území je vyhledávaným cílem procházek a venčení psů.
Jihovýchodní část území tvoří vzrostlý smíšený les, který je poměrně hustě zarostlý podrostem a s výjimkou
zpevněné cesty (cyklostezky) je těžko prostupný.

Územní plán
Řešené území je zahrnuto do ploch určených pro sport
(OS), park (PVz1) a les (NL, NSlp). Návrh respektuje a
rozvíjí určení ploch definovaných územním plánem. Na
části území se nachází lokální biocentrum.

Majetkové poměry
Většina řešeného území je v majetku obce. Část lesních pozemků je v majetku LČR, ale obec plánuje tyto
pozemky směnit a získat do svého vlastnictví.
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Územní plán - hlavní výkres, m 1:2000
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Popis území
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Louka
Stávající prostor navrhujeme opět přeměnit na louku
se skupinami stromů a dát tak celému místu výrazně
přirozenější vzhled a řád. Tato proměna má nejen estetické a ekologické důvody, ale zároveň umožní snížit
náklady na údržbu.
Neperspektivní sazenice nemá smysl dále udržovat
při životě. Postupně by měly být odstraněny všechny
smrky (lze je využít postupně např. jako obecní vánoční
stromky) a na louce by měly zůstat jen perspektivní
listnáče a některé borovice. Stromy by měly být dále
vysazovány pouze do přirozeně působících skupin, vždy
více stromů jednoho druhu do jedné skupiny, tak jak se
tam již dnes nacházejí pěkné skupinky bříz a dubů.
Pravidelně by měly být sekány pouze travnaté cesty.
Většina plocha louky by pak měla být ponechána přirozenému vývoji lučního společenství a sekána pouze
dvakrát až třikrát ročně. To povede ke zvýšení biodiverzity i estetické kvality louky.
Při horním okraji louky (v místě stávající lavičky) je
možno vybudovat menší altán, který může sloužit
mnoha různým aktivitám od posezení ve stínu, přes
využití jako letní třída pro MŠ či ZŠ, až po místo konání
kulturních akcí či pořádání svateb.
V ploše louky pak navrhujeme rozmístit několik laviček
z masivního dubového dřeva.
Celá louka až k navazujícímu lesu za potokem se může
stát i hřištěm discgolfu.

Obec Zbůch
Náměstí 205, 33022 Zbůch

Les
Les je poměrně hustý, místy těžko prostupný. Přesto
se v něm nachází i řada pěkných míst a skupin stromů,
které by stálo za to zvýraznit a nabídnout i další využití,
než je defakto jediná stávající cesta.
Navrhujeme les mírně prosvětlit, vytyčit nové stezky
a místa, kde je možné spočinout či kam lze situovat
drobné herní nebo cvičební prvky.
I přes relativně malou velikost lesa se zde nachází řada
zajímavostí, na něž je možno hravou formou upozornit.
Les se tak může stát cílem procházek i her pro všechny
věkové kategorie.
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Urbanistické řešení
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Zálužský potok je devizou celého území, byť se jedná o
poměrně nepatrný tok. Tekoucí voda upravuje mikroklima ve svém okolí, v bezprostřední blízkosti může
působit jako zvuková kulisa a je i cenným zdrojem
dětské zábavy.
Především v jižním cípu řešeného území se nabízí prostor pro větší zpřístupnění vodního toku a jeho využití
jako místa her a pozorování vody.
Potok překlenuje několik lávek, které je možno sjednotit žlutým nátěrem a začlenit do území tak jak jsou, bez
nutnosti jejich úprav.
Do budoucna je uvažováno s úpravou polohy koryta
potoka na jihozápadní hranici řešeného území.

VÝKRES

ARCHITEKT

Rovné plató za klubovnou bylo vždy využíváno jako
hřiště, v současné době se zde nachází antukový volejbalový kurt a malé oplocené hřiště na plážový-volejbal.
Návrh počítá s intenzivnějším využitím této rovné plochy, v budoucnu by zde mohly být až tři hřiště - jedno
multifunkční s rozměry pro tenis, antukový kurt na
volejbal / nohejbal a jedno hřiště na plážové sporty s
vyhovujícími rozměry, případně jiné uspořádání několika hřišť dle aktuálních potřeb obce. Kromě toho zde
navrhujeme umístit ještě hřiště na streetball (košíková
s jedním košem) a dva ping-pongové stoly. Podél hlavní
přístupové cesty pak navrhujeme umístit stojany na
kola, včetně veřejné servisní stanice a nabíječek elektrokol, a víceúčelový objekt lavičky/tribuny s uzamykatelnými skříňkami.
Podél severní strany hlavního fotbalového hřiště navrhujeme výstavbu objektu, ve kterém se budou nacházet fotbalové kabiny (šatna domácí a hosté, rozhodčí) a
veřejné wc. Střecha objektu pak může být využita jako
tribuna fotbalového hřiště. Objekt je navržen jako přízemní úzká a dlouhá stavba o rozměrech 3 x 30-40m.
Kompaktní rozměry jsou voleny jednak s ohledem
na prostorové možnosti a zároveň tak, aby umožnily
výstavbu formou obytných kontejnerů (což samozřejmě nebrání možnosti zvolit pro stavbu i jinou stavební
technologii). Jako ostatní prvky v areálu by stavba měla
být řešena vzhledově jako dřevěná se žlutými akcenty.
Vzhledem k tomu, že obnovovat oplocení celého areálu není příliš vhodné (kromě vysoké finanční náročnosti
představuje i bariéru bránící využívání navržených
prvků), navrhujeme oplotit pouze hlavní fotbalové
hřiště. Oplocení hřiště má své opodstatnění pro udržení jeho vysoké kvality i vzhledem k náročné údržbě.
Nové oplocení navazuje na stávající sítě za brankami
a obchází hřiště v dostatečné vzdálenosti (min. 2 m
od lajny). Oplocení by mělo být ideálně ze zinkované
svařované sítě výšky 1,8 m.

Přestože je dnes tento prostor s rozpadajícími se
pozůstatky amfiteátru velmi zarostlý a působí značně
nepřehledně, má velký potenciál využití i bez nákladných zásahů. Navrhujeme celý tento prostor vyčistit od
náletů a nefunkčních pozůstatků amfiteátru a využít
dramatickou terénní morfologii ke zřízení dětského hřiště. Samotný tvar terénu s kopcem uprostřed i některé
kamenné zídky se můžou stát základem jedinečného
hřiště, které lze postupně doplňovat herními prvky pro
různě staré/zdatné děti. Umístění dětského hřiště je
vhodné i s ohledem na strategickou polohu vůči okolním sportovištím i blízkosti restaurace.

MĚ ŘÍTKO

Sportovní areál

Potok

DATUM

Urbanistické řešení vychází z utváření území i jeho historie. Návrh se snaží maximálně využít kvality jednotlivých částí území a dále je rozvíjet a podporovat bez
výrazných zásahů.
Navržené prvky jsou originální, určené přímo pro toto
místo. V maximální možné míře je navrženo využití přírodních materiálů, především dřeva, které je doplněno
o sjednocující prvky v „obecní“ žluté barvě.
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Situace navrhovaného řešení - detail in-line dráhy

Podél severní strany hlavního fotbalového hřiště navrhujeme výstavbu objektu, ve kterém se budou nacházet fotbalové kabiny (šatna domácí a hosté, rozhodčí)
a veřejné wc sloužící návštěvníkům celého areálu.
Střecha objektu pak může být využita jako tribuna fotbalového hřiště. Objekt je navržen jako přízemní úzká
a dlouhá stavba o rozměrech 3 x 30 m, resp. 3 x 40 m,
dle zvolené varianty. Kompaktní rozměry jsou voleny
jednak s ohledem na prostorové možnosti a zároveň
tak, aby umožnily výstavbu formou obytných kontejnerů (což samozřejmě nebrání možnosti zvolit pro stavbu
i jinou stavební technologii). Jako ostatní prvky v areálu
by stavba měla být řešena vzhledově jako dřevěná se
žlutými akcenty.
Objekt je možno realizovat buď najednou, nebo postupně v několika fázích a ve dvou velikostních variantách.
Fáze 1 - samotný objekt kabin
Fáze 2 - zpřístupnění střechy a vybudování stupňovité
tribuny
Fáze 3 - zastřešení tribuny
Varianta A - obsahuje jen 2 kabiny
Varianta B - obsahuje 4 kabiny (vždy 2 se společným
hygienickým zázemím)

Varianta A - 2 kabiny

Podmínky realizace
1. Zpracování podrobné projektové dokumentace
2. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
(lze získat v jednom kroku v rámci společného řízení, případně lze nahradit veřejnoprávní smlouvou)
3. Vybudování přípojek kanalizace, vody a elektřiny

Odhad nákladů na realizaci
projekt			
přípojky		
objekt			
zastřešení tribuny
celkem 		

200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
750 000,00 Kč
4 050 000,00 Kč

Časová náročnost
Příprava projektu
Povolení stavby
Realizace stavby
Celkem			
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Varianta B - 4 kabiny

Fotbalové kabiny a tribuna

2 měsíce
2-4 měsíce
4-6 měsíců
8-12 měsíců

Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Fotbalové kabiny a tribuna

Vzhledem k tomu, že obnovovat oplocení celého areálu není příliš vhodné (kromě vysoké finanční náročnosti
představuje i bariéru bránící využívání navržených
prvků), navrhujeme oplotit pouze hlavní fotbalové
hřiště. Oplocení hřiště má své opodstatnění pro udržení jeho vysoké kvality i vzhledem k náročné údržbě.
Nové oplocení navazuje na stávající sítě za brankami a
obchází hřiště v dostatečné vzdálenosti (min. 2 m od
lajny). Oplocení by mělo být ideálně ze zinkované svařované sítě (svařované plotové 2D panely) výšky 1,8 m.
Panely je vhodné osadit „vzhůru nohama“, aby horní
strana plotu zůstala rovná bez vystupujících drátů. V
rámci realizace oplocení navrhujeme i výměnu stávajícího drátěnkového plotu mezi hřišti. Oplocení navazuje na stávající i nově navržené prvky, tak aby došlo k
uzavření hřiště a zároveň byla délka nového plotu co
nejmenší. Předpokládaná délka navrženého plotu je
350 m. Součástí oplocení budou branky pro pěší (hráči,
diváci) i brány pro vjezd techniky a IZS. Brány budou typové s výplní shodnou s oplocením. Povrchová úprava
všech částí plotu bude zinek nebo antracitová/černá
barva (např. RAL7016).

Fáze 1 - jen kabiny

Stávající lavičky za brankami jsou již v naprosto nevyhovujícím stavu. Navrhujeme jejich obnovení u obou
hřišť v provedení, které bude korespondovat s ostatními prvky v areálu. Oproti současnému stavu navrhujeme lavičky mírně zkrátit a osadit symetricky vůči
ose hřiště. Sedací plocha bude provedena z dubových
hoblovaných fošen tl. 60 mm, bez povrchové úpravy.
Kotvení na kovové nohy uložené do betonového základu, žárově zinkováno a případně opatřeno komaxitem
antracitové barvy (RAL 7016).

Podmínky realizace
Koordinovat s oplocením hřiště a in-line dráhou

Odhad nákladů na realizaci
320 000,00 Kč

Časová náročnost
2 měsíce

Podmínky realizace
Není potřeba projekt ani povolení
Vhodné provést až po realizaci kabin
Koordinovat s přípravou in-line dráhy
Určit přesnou polohu a rozměry bran a branek

Fáze 2 - tribuna

Odhad nákladů na realizaci
350 000,00 Kč

Časová náročnost

Návrh opravy stávající lavičky za brankami

2 měsíce
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DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

Ilustrativní zobrazení navrhovaného oplocení
INVESTOR

ARCHITEKT

Fáze 3- tribuna se zastřešením

Fotbalové hřiště

Návrh nové lavičky za branky

Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Oplocení fotbalového hřiště Lavičky za brankami

Podél cesty od hlavního vstupu navrhujeme umístit
atypický prvek – sestavu, která v sobě integruje uzamykatelné skříňky, lavičku, resp. tribunu volejbalových
hřišť a dále stojany na kola a veřejnou servisní cyklostanici vč. nabíječky elektrokol.
Do dřevěné lavičky / dvoustupňové tribuny / s ocelovou konstrukcí opláštěnou dubovým dřevem bude
umístěno 20 ks uzamykatelných typových skříněk o
rozměrech cca 40 x 60 x 80 cm. Dvířka skříněk budou
ve žluté barvě. Skříňky budou opatřeny mincovním
zámkem*. Dvířka i klíčky budou opatřeny číslem.
*Uzamykání je uzpůsobeno pro vhození zálohové
mince hodnoty 10 Kč. Klíč zůstává blokován v zámku
do doby, než je vhozena mince a zamknuta skříň. Po
odemknutí skříně je mince uvolněna a vrácena. Klíč
opět zůstává blokován. K zámkům bude dodán generální klíč.
Stojany na kola budou provedeny jako jednoduché
kovové tvaru obráceného U, kotvené do betonového
základu. Stojany budou pozinkované a opatřené nástřikem komaxit antracitové barvy (RAL7016).
Servisní stanice bude obsahovat potřebné nářadí zavěšené na nerezových lankách a veřejnou pumpičku s
nástavci. Pumpička bude provedena z nerezu a pevně
kotvena k betonovému základu.

Skica navrhovaného řešení

Podmínky realizace
Připravit podrobnější projekt, resp. výrobní dokumentaci
Přesunout volejbalová hřiště, nebo alespoň zkrátit
stávající antukové hřiště o cca 4 m

Odhad nákladů na realizaci
260 000,00 Kč

Časová náročnost
Ilustrativní zobrazení typové šatní skříňky

07-2020

-

VÝKRES

Náměstí 205, 33022 Zbůch

MĚ ŘÍTKO

ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch

DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

3 měsíce

Ilustrativní zobrazení mincovního zámku
INVESTOR

ARCHITEKT

Ilustrativní zobrazení veřejné servisní stanice

Ilustrativní zobrazení stojanů na kola

Stojany na kola a skříňky
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Stojany na kola a skříňky

Historický objekt klubovny dnes slouží několika účelům
- restauraci, kabinám a klubovně fotbalového klubu a
bydlení správce. Původně symetrický objekt se zvýrazněným středem je dnes zanesen řadou utilitárních
úprav, včetně dostavby restaurace. V dohledné době
nelze předpokldádat nějakou výraznou změnu, bude
spíš nadále docházet k drobným úpravám. Mj. i proto,
že majitelem pozemku pod stavbou je obec, zatímco
majitelem objektu je fotbalový klub.
V souladu se zadáním navrhujeme následující úpravy:
1. odbourání starého plotu vycházejícího kolmo před
areál, případně i vybourání plotu podél venkovního
posezení restaurace
2. opravu plotu a vstupní branky do klubovny fotbalového klubu a následné dodržování pravidel pro umísťování sponzorských reklam na plot
3. oddělení zahrádky restaurace posuvnými stěnami v
obdobném designu jako navržený plot před klubovnou.

Pohled na plot s brankou

Odhad nákladů na realizaci
odbourání plotu
nový plot		
Návrh oddělení zahrádky restaurace posuvnými stěnami posuvné stěny		
Pravidla pro umisťování reklam na nový plot

Časová náročnost
3 měsíce

07-2020
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Detail řešení plotu - vodorovný řez

Klubovna

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
200 000,00 Kč
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Klubovna

Stolní tenis

Stávající hřiště na volejbal jsou v ploše umístěna poněkud nahodile a efektivně nevyužívají daný prostor.
Hřiště na beachvolejbal má minimální rozměry, bylo by
vhodné ho zvětšit pro zajištění dostatečného komfortu
a bezpečnosti hráčů. Zároveň je umístěno pod stromy
a dochází tak k nadměrnému znečišťování písku spadanými listy. Antukové hřiště je naopak zbytečně velké a
jeho konce zarůstají travou.
Výhledově by tedy bylo vhodné stávající rovnou plochu využít efektivněji pro více hřišť. Navrhujeme nové
uspořádání, které umožní situovat na stejném místě tři
hřiště (1x tenisové/multifunkční s umělým povrchem,
1x volejbalové/nohejbalové s antukovým povrchem,
1x beachvolejbalové) případně jinou sestavu několika
hřišť pro různé sporty.
Kolem hřiště by mělo být realizováno oplocení, resp.
sítě, především směrem k budově klubovny.
Uvolněné místo je využito pro umístění skříněk s tribunou a stojany na kola, malého hřiště na streetball a
také dvou stolů na stolní tenis.

Vedle volejbalových hřišť dále navrhujeme umístění
dvojice stolů na stolní tenis. Jedná se o poměrně levné
a nenáročné sportovní vybavení přinášející další možnost sportovního vyžití.

V rovné ploše vedle volejbalových hřišť navrhujeme
vybudování malého hřiště („plácku“) s jedním streetballovým košem. Hřiště je navrženo jako atypická
kruhová plocha o průměru 12 m s povrchem tvořeným
EPDM (gumový granulát pro sportovní hřiště). Areál se
tak může rozšířit o další atraktivní hřiště především pro
mládež.

Podmínky realizace

Podmínky realizace
Lze ihned umístit (následně lze jednoduše přemístit do
jiné/finální polohy)

Realizační projekt (může připravit dodavatel hřiště v
rámci dodávky)

Odhad nákladů na realizaci

Odhad nákladů na realizaci

Časová náročnost

172 500,00 Kč

1 měsíc

40 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce

Podmínky realizace
Realizační projekt (může připravit dodavatel hřiště v
rámci dodávky)
Přesun skladu, skrývka ornice, odstranění stávajících
hřišť

Odhad nákladů na realizaci
tenis			
volejbal		
beachvolejbal		
celkem 		

972 000,00 Kč
630 000,00 Kč
588 000,00 Kč
2 190 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce
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Ilustrativní zobrazení stolu na stolní tenis

Volejbalová a další hřiště za historickou klubovnou
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Míčová hřiště za klubovnou Streetball

V místě bývalé cihelny, resp. amfiteátru navrhujeme
vybudovat dětské hřiště. Blíže vstupu je navrženo
hřiště pro nejmenší, kde je umístěn velký stůl ve tvaru
stromu – místo pro kreslení, svačinu, sezení maminek
atp. Kolem stolu jsou pak umístěna pružinová houpadla, velké pískoviště, zapuštěná trampolína a malá
terénní skluzavka.
Na tuto klidnější část pro malé děti pak volně navazuje
divočejší prostředí pro větší děti. Toto hřiště využívá
stávající konfigurace terénu s velkým kopcem i zbytky
kamenných zídek po amfiteátru. Samotné prostředí se
stává herní krajinou, která může být doplněna dalšími
prvky jako jsou skluzavky, šplhací lana, špalky, dřevěná
věž, lezecká stěna či provazová lávka nebo lanovka.
Herní prvky by měly být vytvořeny tak, aby byly univerzální a mohly sloužit více činnostem a podporovaly tak
dětskou kreativitu a fantazii.
Prvním krokem k vybudování hřiště je tedy poměrně
nenáročné vyčištění prostředí od zbytků konstrukcí
amfiteátru a náletových dřevin. Herní prvky je pak
možno doplňovat postupně dle potřeby či finančních
možností.

Podmínky realizace
Odstranění starých lamp, betonové desky a dalšího
„odpadu“
Prořezání náletových dřevin
Podrobný realizační projekt (výrobní dokumentace)
Certifikace herních prvků inspektorem

Odhad nákladů na realizaci
800 000,00 Kč

Časová náročnost
3-5 měsíců
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Skica návrhu dětského hřiště, m 1:250

Dětské hřiště
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Dětské hřiště

Amfiteátr

Workout

Součástí dětského hřiště budou i stávající kamenné zídky. Jejich doplněním o několik dřevěných prvků se rozšíří nejen herní možnosti hřiště, ale současně může být
vytvořeno i jednoduché parkourové hřiště. Co může
dopoledne posloužit malým dětem jako domeček,
může být odpoledne překážkou pro skoky teenagerů…

Mírný svah nad hřištěm navrhujeme vyčistit od náletů
a ponechat jako volný prostor. Může se tak příležitostně stát amfiteátrem / hledištěm pro příležitostné
kulturní akce. Jako mírně vyvýšené jeviště může sloužit
stávající plato nad kamennou zídkou, které bude jinak
součástí dětského hřiště. Celý prostor je možno řešit
„low-tech“, tedy bez trvalého vybavení s tím, že se vždy
vše připraví na konkrétní akci. Případně je možné do
místa přivést přípojku elektřiny.

V ploše mezi fotbalovým a novým dětským hřištěm se
nachází rovná plocha vhodná pro vybudování venkovní posilovny, tzv. streetworkout. Jedná se o další
dnes velmi populární aktivitu, která může přitáhnout
řadu zájemců. Doporučujeme použít typovou sestavu
některého z renomovaných českých výrobců. Velikost
sestavy se dá zvolit poměrně variabilně dle zájmu a
případně ji postupně rozšiřovat o nové prvky.

Podmínky realizace

Výběr vhodné sestavy

Podmínky realizace
Příprava území pro dětské hřiště – viz výše
Konzultace překážek s odborníky + příprava výrobní
dokumentace

Odhad nákladů na realizaci
50 000,00 Kč

Prořezání náletových dřevin
Úprava navazující prostoru pro dětské hřiště

Odhad nákladů na realizaci

Časová náročnost

5 000,00 Kč - 50 000,00 Kč (v případě přípojky elektro)

3 měsíce

Časová náročnost

Podmínky realizace
Odhad nákladů na realizaci
50 000,00 Kč - 150 000,00 Kč (dle zvoleného rozsahu)

Časová náročnost
2 měsíce

1 měsíc

Ilustrativní zobrazení parkourového hřiště
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Ilustrativní zobrazení workoutové sestavy
DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

Ilustrativní zobrazení parkourového hřiště
INVESTOR

ARCHITEKT

Ilustrativní zobrazení dětského hřiště

Parkour, workout, amfiteátr
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Parkour

Pumptrack

Na rovné ploše nad oběma fotbalovými hřišti se nachází vhodná plocha na níž je možné vybudovat malou
in-line dráhu. Navrhujeme jednosměrnou asfaltovou
dráhu šíře 3m s dvěma okruhy – menší o délce 150 m
a větší o délce 250 m. Větší okruh je technicky náročnější, neboť je v úzkém místě mezi hřištěm a nádrží
obousměrný a má oblouk minimálního poloměru. Jezdec si tak může dle svých schopností volit kratší či delší
okruh. V obousměrném úseku a v obloucích je dráha
rozšířena na 4 m.
Uvnitř malého okruhu je možno umístit pumptrack
(viz dále) a jeden solitérní strom, který dráhu zastíní.
V bezpečné vzdálenosti od dráhy navrhujeme umístit
jednu či více laviček.
Na několika místech bude nutné upravit terén, aby
došlo k rozšíření rovné plochy.

Uprostřed malého okruhu in-line dráhy navrhujeme
umístit modulární pumptrack. Jedná se o velmi populární sportovní atrakci, kdy se na dráze z boulí využívá k
jízdě na kole či koloběžce tzv. pumpování. Pumptrack je
vhodný pro všechny věkové kategorie, od začátečníků
po pokročilé jezdce.
Stavba pumptracku z hotových typových dílů je rychlá
a nenáročná a umožňuje dráhu časem případně přestavět, aby se „neomrzela“, nebo ji přesunout na jiné
místo.

Podmínky realizace

Časová náročnost

Drobné terénní úpravy navazujícího svahu a prořezání
dřevin
Projekt a vydání územního rozhodnutí

Podmínky realizace
Výběr vhodné sestavy

Odhad nákladů na realizaci
750 000,00 Kč
2 měsíce

Odhad nákladů na realizaci
1 350 000,00 Kč

Časová náročnost
Příprava projektu
Povolení stavby
Realizace stavby
Celkem			

2 měsíce
3 měsíce
2 měsíce
7 měsíců
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Skica navržené in-line dráhy a pumptracku, m 1:500

In-line dráha a pumptrack
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In-line dráha

Altán

Ohniště

Discgolf

Stávající prostor navrhujeme opět přeměnit na louku
se skupinami stromů a dát tak celému místu výrazně
přirozenější vzhled a řád. Tato proměna má nejen estetické a ekologické důvody, ale zároveň umožní snížit
náklady na údržbu.
Neperspektivní sazenice nemá smysl dále udržovat
při životě. Postupně by měly být odstraněny všechny
smrky (lze je využít postupně např. jako obecní vánoční
stromky) a na louce by měly zůstat jen perspektivní
listnáče a některé borovice. Stromy by měly být dále
vysazovány pouze do přirozeně působících skupin, vždy
více stromů jednoho druhu do jedné skupiny, tak jak se
tam již dnes nacházejí pěkné skupinky bříz.
Pravidelně by měly být sekány pouze travnaté cesty.
Většina plocha louky by pak měla být ponechána přirozenému vývoji lučního společenství a sekána pouze
dvakrát až třikrát ročně. To povede ke zvýšení biodiverzity i estetické kvality louky.

Při horním okraji louky (v místě stávající lavičky) navrhujeme vybudovat menší jednoduchý altán, který
může sloužit mnoha různým aktivitám od posezení
ve stínu, přes využití jako letní třída pro MŠ či ZŠ, až
po místo konání drobných kulturních akcí či pořádání
svateb. Pokud zastavěná plocha přístřešku nepřesáhne
40 m2 a jeho výška 4 m, je možno jej vybudovat bez
povolení stavebního úřadu.

Ve spodní části louky, resp. světlého lesa podél potoka,
navrhujeme zřídit oficiální ohniště. Jedná se o jednoduchou kamenem dlážděnou plochu, na níž je možno
bezpečně rozdělat oheň. Ohniště může být doplněno
špalky na sezení (kostky z dubového dřeva). Pro umístění ohniště je zvoleno místo mimo koruny stromů.

Plochu louky až k lesu navrhujeme využít mimo jiné
i jako discgolfové hřiště. Tento nenáročný sport je
kombinací frisbee a golfu, diskem se hází na „jamky“,
resp. drátěné koše. K vybudování stačí pouze umístit
a označit odpaliště (dřevěná podesta) a typové koše.
Hřiště budují odborné firmy, které umí hřiště dobře
navrhnout, aby bylo pro hráče zajímavé. Stejně jako v
golfu má hřiště většinou 9 jamek a také svůj par. Zajímavost hry zvyšují přirozené překážky, jako jsou skupiny stromů, potoka a podobně.

Podmínky realizace

Odhad nákladů na realizaci
50 000,00 Kč

Časová náročnost

Úprava Louky viz výše
Prováděcí projekt

Podmínky realizace

2 měsíce

350 000,00 Kč

Úprava Louky viz výše
Projekt hřiště od specializované firmy (součástí dodávky hřiště)

Časová náročnost

Odhad nákladů na realizaci

Projekt		
Realizace

200 000,00 Kč

Odhad nákladů na realizaci

3 měsíce
2 měsíce

Časová náročnost
2 měsíce
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Ilustrativní příklady altánů
INVESTOR

ARCHITEKT

Ilustrativní příklad vzhledu louky

Louka

Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Louka

Na této mapě jsou znázorněny stávající stromy na Louce. Navrhováno je odstranění všech smrků s výjimkou
dvou vzrostlejších na severním okraji Louky. Dále je
navržena probírka dalších několika stromů, aby výsledné působení bylo vzdušnější a více evokovalo přirozené
skupiny stromů na louce, než schematickou rastrovou
výsadbu lesní školky.
Jak je patrné z rozdílu mezi ortofotomapou a zaměřením, za poslední 4 roky (letecký snímek byl pořízen v
létě 2016) řada stromů uhynula.

Bilance
Stromy uhynulé od roku 2016			
Stromy (smrky) navržené k odstranění
Další stromy doporučené k odstranění
Zachované stromy				
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Stávající stav louky - návrh probírky dřevin

Louka - stromy

130 ks
120 ks
29 ks
73 ks
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Louka - probírka dřevin

Vodní hry

V místě mezi loukou, fotbalovým hřištěm a potokem
se nachází hezky „zastrčená“ loučka ideální pro využití
jako psí hřiště. Navrhujeme využít stávající přírodní
bariéry a případně je na několika místech doplnit o
jednoduché oplocení. Na psí louku navrhujeme umístit
několik jednoduchých dřevěných překážek pro cvičení
agility.

Potok je výhledově možné využít jako vodní hřiště.
Smyslem je umožnit jednoduchý a bezpečný přístup k
vodě a doplnit koryto o několik přírodních prvků z kamene a dřeva, které by mohly sloužit k dětským hrám.

Podmínky realizace
Jednoduchá výrobní dokumentace

Odhad nákladů na realizaci
agility prvky		
oplocení 		

180 000,00 Kč
175 000,00 Kč

Podmínky realizace
Vyjasnění nové polohy koryta v závislosti na uvažovaném projektu jeho přeložení

Odhad nákladů na realizaci
50 000,00 Kč

Časová náročnost
2 měsíce

Časová náročnost
2 měsíce

07-2020

-
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MĚ ŘÍTKO
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DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

INVESTOR

ARCHITEKT

Ilustrativní příklady agility překážek

U potoka

Ilustrativní příklady
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Psí louka – agility

Lesní fitness

Edukační prvky v lese

Terénní skluzavka

V lese navrhujeme najít a zvýraznit několik pěšin.
Samotná realizace spočívá pouze v prořezání cesty,
případně jejím vysypání dřevní štěpkou. Lesní pěšiny
propojí několik zajímavých míst v lese, na nichž můžou
být umístěné herní, cvičební či edukační prvky.

V lese navrhujeme několik jednoduchých cvičebních
prvků využívajících přírodní prostředí a váhu vlastního
těla.
75 000,00 Kč

V rámci celého lesa navrhujeme osadit jednoduché
edukační prvky, popisky apod. upozorňující jednoduchou formou na přírodní děje v lese, stromy, živočichy
atp. Nemělo by se jednat o klasickou naučnou stezku,
ale spíše drobné objekty, které je potřeba trochu hledat. Jednotícím prvkem by měla být žlutá barva.

V místě stávajícího průseku nabízíme ke zvážení umístění terénní skluzavky. Tento průsek se nachází na
pozemku, který je zatím v majetku Lesů ČR. Umístění
skluzavky bude pravděpodobně vyžadovat terénní
úpravy.

Časová náročnost

Odhad nákladů na realizaci

3 měsíce

75 000,00 Kč

Získání části lesa do majetku obce, případně dohoda s
Lesy ČR o realizaci skluzavky v jejich lese
Úprava terénu

Podmínky realizace
V severní části získání lesa do majetku obce, případně
dohoda s Lesy ČR o realizaci pěšin v jejich lese

Odhad nákladů na realizaci

Odhad nákladů na realizaci

70 000,00 Kč

Přírodní herní prvky v lese

Časová náročnost

V lese navrhujeme také umístění několika přírodních
herních prvků. Podobně jako v případě fitnes se jedná
o prvky vyrobené z přírodních materiálů a využívající
přírodní prostředí lesa ke hře.

2 měsíce

Časová náročnost

Podmínky realizace

Odhad nákladů na realizaci

3 měsíce

150 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce

Odhad nákladů na realizaci
75 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce

Skica možného řešení

Náměstí 205, 33022 Zbůch

07-2020
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Ilustrativní příklad skluzavky
VÝKRES

ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch

MĚ ŘÍTKO

Ing. arch. Ondřej Rys

Ilustrativní příklad
DATUM

Ilustrativní příklad
INVESTOR

ARCHITEKT

Ilustrativní příklad

Les

Územní studie sportovně rekreačního areálu v obci Zbůch

Lesní pěšiny

Lávky

Vzhledem k rozlehlosti areálu se nabízí několik potenciálních vstupních míst. Za hlavní vstup lze jednoznačně
označit vstup kolem stávající restaurace, kde i v minulosti byla brána. Tento vstup navrhujeme zvýraznit pilonem ve výrazné žluté barvě. Na pilonu by kromě znaku
obce měl být i znak TJ Baník a můžou zde být další
informace typu provozního řádu i prostor pro aktuální
informace o pořádaných akcích a zápasech.
Ostatní vedlejší vstupy navrhujeme označit méně
výrazným sloupkem s provozním řádem. Vstupující tak
bude jasně upozorněn, že se nachází v prostoru, který
je něčím výjimečný a kde se předpokládá specifické
chování.

Stávající lávky jsou zatím vyhovující, či dokonce poetické a stačí je pouze udržovat. Do budoucna bude možná
nutné zřídit novou lávku či lávky vzhledem k uvažovanému přeložení koryta potoka pod haldou. Jednotícím
prvkem všech lávek by se měla stát barevnost – kombinace černé a žluté barvy, která podtrhne konstrukci
lávek, zvýrazní je a začlení do celého areálu.

Podmínky realizace
Výrobní dokumentace

Odhad nákladů na realizaci
Velký pilon - 1ks		
Malý pilon - 2ks		

25 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce

07-2020

-

VÝKRES

Náměstí 205, 33022 Zbůch

Stávající lávka ve žlutočerné barevnosti
MĚ ŘÍTKO

ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch

DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

INVESTOR

ARCHITEKT

Skica navrhovaných označení vstupů - hlavní a vedlejší

Vstupy a lávky

Půjčovna sportovního
vybavení
Pro zvýšení atraktivity a nabídky sportovního vyžití by
bylo vhodné umožnit zapůjčení sportovního vybavení
přímo v areálu, ideálně např. dohodou s provozovatelem restaurace. Proti záloze by si tak mohl kdokoli
příchozí vypůjčit sportovní vybavení a vyzkoušet si
některý ze sportů, aniž by nutně musel investovat do
vlastních pomůcek. Vhodné by bylo půjčovat následující vybavení:
Pálky a míčky na stolní tenis
Disky na discgolf
Volejbalové a basketbalové míče
Nabíjecí kabely na elektrokola
Pétanque
...
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Označení vstupů

Čelní a boční pohled na koš

Mobiliář by měl být v celém areálu jednotně řešen z
masivního dubového dřeva v kombinaci se žlutými a
černými zámečnickými prvky. Masivní dubové dřevo
je trvanlivý materiál, který i bez pravidelných nátěrů
vydrží sloužit desítky let.
Lavičky jsou doporučeny jednoduché, převážně bez
opěráků. Měl by dominovat horizontální rozměr (dlouhé lavičky).
Odpadkové koše by měly také ctít výše popsaný jednotný design. Měla by být možnost osadit koše jednotlivě i v sestavách pro třídění.

Základní lavička s opěradlem

Podmínky realizace
Výrobní dokumentace

Odhad nákladů na realizaci
Lavička - základní 3m modul - 1ks
Odpadkový koš - 1ks			
Celkem 20 ks laviček		
Celkem 10 ks košů		
Základní lavička bez opěradla

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč

Časová náročnost
3 měsíce

Samostatný odpadkový koš

Základní lavička dlouhá

07-2020

-

VÝKRES

Náměstí 205, 33022 Zbůch

MĚ ŘÍTKO

ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch

Alternativní návrh jednoduché lavičky bez základů
DATUM

Ing. arch. Ondřej Rys

Základní lavička dlouhá - perspektiva
INVESTOR

ARCHITEKT

Sestava odpadkových košů

Mobiliář
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Lavičky a další mobiliář

Varianta A - 2 kabiny
položka
přípojky
základy
sanitární kontejner
obytný kontejner
doprava a montáž
fasáda
Fáze 1 - jen kabiny
schody
balkon
zábradlí
tribuna-stupně
Fáze 2 - tribuna na střeše
střecha
Fáze 3 - zastřešení tribuny

jednotková cena
1 000,00 Kč
8 000,00 Kč
270 000,00 Kč
170 000,00 Kč
10 000,00 Kč
4 500,00 Kč

počet
100
7
5
2
7
66

35 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
18 000,00 Kč

2
20
95
30

25 000,00 Kč

30

Varianta B - 4 kabiny
cena celkem
100 000,00 Kč
56 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
340 000,00 Kč
70 000,00 Kč
297 000,00 Kč
2 213 000,00 Kč
70 000,00 Kč
80 000,00 Kč
190 000,00 Kč
540 000,00 Kč
880 000,00 Kč
750 000,00 Kč
750 000,00 Kč

120
9
5
4
9
86
2
30
115
40
40

cena celkem
120 000,00 Kč
72 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
680 000,00 Kč
90 000,00 Kč
387 000,00 Kč
2 699 000,00 Kč
70 000,00 Kč
120 000,00 Kč
230 000,00 Kč
720 000,00 Kč
1 140 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

Náměstí 205, 33022 Zbůch

07-2020

VÝKRES

ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch

MĚ ŘÍTKO

Ing. arch. Ondřej Rys

DATUM

3 843 000,00 Kč

INVESTOR

ARCHITEKT

Cena celkem

počet

Odhad nákladů - fotbalová tribuna - varianty

4 839 000,00 Kč
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Odhad nákladů - fotbalová tribuna - porovnání variant

m2

m2
m2
ks

2 000,00 Kč
6 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč

15
20
1
1
2

ks
ks
kpl
ks
ks

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
95 000,00 Kč
30 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
90 000,00 Kč
90 000,00 Kč
40 000,00 Kč
150 000,00 Kč

1
1
2
1
1
1
1
3
1
4
3
1
1
1
1
1
1

kpl
ks
ks
kpl
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
kpl

Ing. arch. Ondřej Rys
ondrej.rys@gmail.com | +420 604 130 535

Obec Zbůch
Náměstí 205, 33022 Zbůch

cena celkem
972 000,00 Kč
630 000,00 Kč
588 000,00 Kč
172 500,00 Kč
40 000,00 Kč
260 000,00 Kč
30 000,00 Kč
120 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
827 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
285 000,00 Kč
30 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
90 000,00 Kč
90 000,00 Kč
40 000,00 Kč
150 000,00 Kč

Fotbalové kabiny a tribuna
přípojky
objekt
zastřešení tribuny
Oplocení fotbalového hřiště
Lavičky za brankami
In-line dráha
Pumptrack
Louka
Discgolf
Altán
Ohniště
Psí louka – agility
Psí louka – oplocení
Vodní hry
Lesní cesty
Lesní fitness
Přírodní herní prvky v lese
Edukační prvky v lese
Terénní skluzavka
Lavičky a další mobiliář
lavička dubová 3m
odpadkový koš
Označení vstupů - hlavní
Označení vstupů - vedlejší
Lávky - drobné opravy a nátěr
Cesty - opravy

100 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
750 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 500,00 Kč
750 000,00 Kč
50,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč
50 000,00 Kč
180 000,00 Kč
1 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
150 000,00 Kč

1
1
1
350
160
875
1
8 750
1
1
1
1
175
1
700
5
5
15
1

m2
kpl
m2
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
m
ks
ks
ks
ks

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
250,00 Kč

20
10
1
2
3
500

ks
ks
ks
ks
ks
m

celkem
celkem vč. dph 21%

07-2020

kpl
kpl
kpl
m
m

3 850 000,00 Kč
100 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
750 000,00 Kč
350 000,00 Kč
320 000,00 Kč
1 312 500,00 Kč
750 000,00 Kč
437 500,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč
50 000,00 Kč
180 000,00 Kč
175 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
150 000,00 Kč
450 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
25 000,00 Kč
20 000,00 Kč
9 000,00 Kč
125 000,00 Kč
12 738 500,00 Kč
15 413 585,00 Kč

VÝKRES

jednotka
m2

MĚ ŘÍTKO

počet
648
420
392
115
2

DATUM

jednotková cena
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
20 000,00 Kč

INVESTOR

ARCHITEKT

název
Multifunkční/tenisové hřiště
Volejbalové hřiště
Beachvolejbalové hřiště
Streetball
Stolní tenis
Stojany na kola a skříňky
stojany
skříňky
lavice
servisní stanice
nabíječka
Dětské hřiště
vyčištění plochy, demolice
stůl
houpadla
pískoviště
trampolína
malá skluzavka
parkour
velké skluzavky
věž
lana
šlapáky
lezecká stěna
slackline
lávka
lanovka
certifikace
Workout

Odhad nákladů - souhrnná tabulka
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Odhad nákladů

