AKCE:

MÍSTO STAVBY:

STUPE

OBSAH DOKUMENTACE

NOVOSTAVBA M STSKÉ PLAVECKÉ HALY
V LED I NAD SÁZAVOU

DOKUMENTACE:

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

TECHNICKÁ ZPRÁVA
VÝKRESOVÁ ÁST

POZEMKY DOT ENÉ NÁVRHEM:
PARC. . 2078/21, 2078/25, 2135/5, 2140/6, 2146/2,
2148/1, 2148/2, 2150/1, 2155/21, 2155/282155/29,
2290/1, 2290/3, 2290/4, K. Ú. LEDE NAD
SÁZAVOU (679712)

SEZNAM VÝKRES : URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
ÚZEMÍ

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

výkres .
01
02
03-04

název
Dot ené pozemky
Situace ešené oblasti
Vizualizace ešené oblasti

EŠENÉHO

m ítko

formát

po et A4

1 : 1 500
1 : 1 500
-

A3
A3
A3

2
2
2

SEZNAM VÝKRES : ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PLAVECKÉ HALY
ÁST DOKUMENTACE:
ZAKÁZKOVÉ

ÍSLO:

INVESTOR A OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

TECHNICKÁ ZPRÁVA
304 970 11
M sto Lede nad Sázavou
sídlo: Husovo nám. 7, 584 01 Lede nad Sázavou
I O: 00267759, DI : CZ00267759
INTAR a.s.,
Bezru ova 81/17a,
602 00 Brno,
I : 25594443, DI : CZ25594443

výkres .

název

Jaroslav Kupr

HL. ARCHITEKT PROJEKTU: Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D.
DATUM ZPRACOVÁNÍ:

formát

po et A4

05

Situace plavecké haly

1 : 300

A3

2

06

P dorys vstupního podlaží (1NP) – provozn -dispozi ní
schéma
P dorys technického podlaží (1PP) – provozn dispozi ní schéma

1 : 150

A3

2

1 : 150

A3

2

1 : 150
-

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

2
2
2
2
2
2
2

m ítko

formát

po et A4

1 : 150
1 : 150
-

A3
A3
A3
A3

2
2
2
2

07
08
09
10
11-13
14

ez A/A´, B/B´
Severní a jižní pohled
Východní a západní pohled
Vizualizace návrhu plavecké haly

-

Propo et investi ních náklad

-

SEZNAM VÝKRES : VARIANTNÍ
VEDOUCÍ PROJEKTU:

m ítko

výkres .
15
16
17
16

EŠENÍ PLAVECKÉ HALY

název
P dorys vstupního podlaží (1NP) – VARIANTA II
Propo et investi ních náklad – VARIANTA II
P dorys vstupního podlaží (1NP) – VARIANTA III
Propo et investi ních náklad – VARIANTA III

12 / 2019

!
"

ZPRACOVATELSKÝ TÝM
vedoucí projektu
administrátor projektu, inženýring

Jaroslav Kupr, INTAR a.s.
Bc.Tereza Zoufalá, INTAR a.s.

architektonicko-stavební ešení
hlavní architekt projektu
architektonické ešení – 2D, 3D

Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D., INTAR a.s.
Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D., INTAR a.s.

TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. URBANISTICKÉ

Návrh urbanistického ešení oblasti vznikl na základ požadavku investora, kterým je m sto
Lede nad Sázavou. Cílem bylo navrhnout smysluplné využití v sou asné dob volných
pozemk ve vlastnictví investora. Funk ní náplní má být nová m stská plavecká hala,
rodinné domy a parkovací plocha, která by byla dostate ná, aby jí mohli využívat i obyvatelé
nedaleko stojících bytových dom .

Údaje o zpracovateli dokumentace
zhotovitel dokumentace:
obchodní firma:
právní forma:
sídlo firmy:
zapsána:
I :
DI :
kontaktní osoba:

EŠENÍ ÚZEMÍ

INTAR a. s.
akciová spole nost
Bezru ova 81 / 17a, 602 00 Brno
30. 3. 2000 v obchodním rejst íku Krajského soudu v Brn , oddíl B, vložka
3239
25594443
CZ25594443
Jaroslav Kupr – atelier Praha
adresa: 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Americká 41, telefon 222 251 004

POUŽITÉ PODKLADY
osobní jednání s investorem
vrstevnicová mapa oblasti dostupná na geoportálu ÚZK
p íslušné související normy a vyhlášky
rešerše materiál dostupných na internetu

ešená oblast je vymezena z jihu bytovou zástavbou, ze severu novou zástavbou rodinných
dom , ze západu adovými garážemi a východním sm rem klesá do údolí Olešenského
potoka. Území je svažité a v jeho jižní ásti se momentáln nachází zahrádká ská kolonie,
která stojí na pozemkách investora a není zanesena do katastru nemovitostí.
Vjezdy do území jsou možné nad garážemi v SV rohu, mezi mate skou školkou a garážemi
p ibližn uprost ed západní strany, nebo v JV rohu mezi kotelnou a garážemi.
Navržené urbanistické ešení
Rozmíst ní funkcí podléhá dopravní dostupnosti území. Jelikož severní a jižní vjezdy do
území se zdají být nevhodné pro v tší dopravní prost edky (autobusy, IZS apod.), byl hlavní
vjezd do oblasti umíst n na západní stranu mezi mate skou školku a garáže. Bohužel
v tomto míst jsou nutné terénní úpravy a vystav ní op rné st ny, což má za následek, že
momentáln pr jezdná komunikace mezi garážemi bude muset být jednosm rná (s
p íjezdem ze severu). Po podrobném geodetickém zam ení je možné, že bude muset být
zabraná ást pozemku mate ské školky – jednalo by se o mírné posunutí severního oplocení
(zmenšení o cca 100 m2, tedy p ibližn o 2,2%).
Od vjezdu by bylo území rozd leno na severní a jižní ást. V severní ásti po ítá návrh
s obytnou ulicí a rodinnými domy, v jižní ásti je navržena nová plavecká hala s parkováním.
Jednou z myšlenek investora byla i možnost vzniku venkovního koupališt , nicmén jednalo
by se o vzdálenou budoucnost. Z toho d vodu je plavecká hala navržena nad zahrádká skou
kolonii, která momentáln vizuáln odd luje halu od bytových dom a do budoucna m že být
prostorovou rezervou pro vznik venkovních bazén .
Navržené parkovišt p evyšuje požadovanou normovou kapacitu, a m že tak sloužit jako
rezerva pro sídlišt . V JV rohu je navíc navrženo menší odd lené parkovišt , p ístupné mezi
garážemi a kotelnou, které je pro bytové domy i snáze dostupné.
P ší vstupy do území jsou jednak po chodníku podél nov vzniklé silnice a dále p šinou
z jihu podél mate ské školky (z ulice Marie Majerové).
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2. M STSKÁ PLAVECKÁ HALA

Základní plochy a objemy:

V pr b hu projek ních prací byly vytvo eny t i varianty plavecké haly, které se lišily ve
velkorysosti samotné bazénové haly (typy a množství atrakcí). Tyto varianty jsou dále
ozna ovány jako varianta I, II a III. Varianta I je hlavní prezentovanou variantou, a byla
podrobn zpracována v etn finálního vzhledu. Varianta II je minimalistická a varianta III
naopak velkorysá. Varianta II a varianta III byly zastaveny ze strany investora již v po átku,
a proto jsou dále prezentovány jen pro p edstavu finan ní a kapacitní odlišnosti.
Hmotové ešení: Vizuáln je hmota objektu rozd lena na dv výškové úrovn , toto d lení
vychází z dispozi ního ešení. Nízká ást, ve které je administrativa, šatna a hygienické
za ízení p sobí minimalistickým dojmem a její fasáda je ešena sv tlou omítkou. Vyšší
hmota ukrývá bazénovou halu a její fasádu tvo í cihelný obklad a velké prosklení orientované
do zelen . Objekt má dv podlaží: vstupní podlaží obsahuje kompletní provozy pro
návšt vníky a administrativu, zatímco technologie byla p esunuta do suterénu, který je díky
svažitosti území rovn ž p ístupný zven í.
Dispozi ní ešení: Návrh vychází z požadavk uspokojit plavce i neplavce, velký d raz byl
kladen na bezbariérovou dostupnost a na zázemí pro školní plavání.
Ze vstupní haly je p ístupné ob erstvení s posezením a výhledem do bazénové haly, toalety,
administrativní zázemí, recepce a šatny pro návšt vníky. Ze šaten se návšt vník dostane
bu do finské sauny, kterou je možno uzav ít samostatným turniketem, nebo do umýváren,
které ústí do plavecké haly. V plavecké hale je navržen plavecký bazén s relaxa ním zálivem
(25 x 8,5 m a 7,5 x 9,8 m). Plavecký bazén má 4 plavecké dráhy a na jižní stran má m l í
hloubku (cca 1,2 m) a to z toho d vodu, aby bylo umožn no využití i pro menší d ti a mohla
zde probíhat školní výuka. Pokud by byl požadavek na po ádání plaveckých závod , je nutno
dodržet hloubku alespo 1,35 m. Relaxa ní záliv je osazen bo ními tryskami v r zných
výškách, dnovými vzduchovými rošty, vodními chrli i a masážními l žky. Sou ástí zálivu je i
dojezd skluzavky. V jižní ásti bazénové haly je umíst n dvouúrov ový d tský bazén, který
je rozd len na brouzdališt (3 x 5 m) a d tský bazén (5 x 5 m). Pro zajišt ní p íjemn jšího
prost edí je odd len od plaveckého bazénu zelení, ímž vzniká intimn jší a klidn jší prostor.
V severní ásti bazénové haly je p ístup do parní suny, na kterou navazuje ví ivka pro 10
osob a Kneipp v chodník. Ze SZ rohu haly je p ístup do venkovního prostoru, kde asem
m že vzniknout venkovní koupališt a do té doby to m že být v letních m sících využíváno
pro slun ní.
Zam stnanci mohou využít vlastního vstupu do objektu, který je rovn ž na východní stran ,
ale vede p ímo do jejich zázemí a ke schodišti do suterénu. V suterénu se nachází
technologie, strojovna vzduchotechniky, rozvodny, dílna apod.
Navržená dispozice se snaží být bez zbyte ných prostorových rezerv, ale p esto si
zachovává ur itou variabilitu:
• pro školní i klubovou výuku nejsou navržené odd lené hromadné šatny, ale po ítá
se s p ípadným využitím dvou sk í kových záliv , které je možno uzamknout,
• prostor ob erstvení se zázemím je samostatn p ístupný, a umož uje tak v p ípad
pot eby zm nu provozu (nap íklad na masáže apod.),
• dalším prostorem, který by se dal využít po menších úpravách pro komer ní provoz,
je prostor zam stnaneckých šaten, které je možné p esunout do suterénu, a p itom
jsou p ístupné vlastním vchodem.

Zastav ná plocha
Užitná plocha
Obestav ný prostor

Varianta I
1 342 m2
1 852 m2
10 319 m3

Varianta III
1 660 m2
2 746 m2
12 680 m3

Kapacita areálu, po ty za izovacích p edm t , personální obsazení plav íky
Kapacita areálu je uvád ná pro všechny t i varianty pro lepší možnost porovnání. Po et
za izovacích p edm t a personální obsazení plav íky je uvád no pouze u hlavní varianty,
tedy varianty I.
VARIANTA I
Kapacita areálu
Vodní plochy:
Plavecký bazén 212,5 m2 (25 x 8,5 m)
D tský bazén 30 m2
Relaxa ní bazén 70 m2
Okamžitá kapacita vodních ploch:
Ví ivka
Sauny:
Parní sauna
Finská sauna
Kapacita saun:

5 m2/osoba
3 m2/osoba
5 m2/osoba
2x kapacita vodní plochy

43 osob
10 osob
14 osob
134 osob

dle po tu trysek

10 osob

dle zadání investora
dle zadání investora

15 osob
15 osob
30 osob

Celková kapacita krytého bazénu:

174 osob

Po et za izovací p edm t
Sprchy
WC ženy
WC muži
Umyvadla

1 sprcha / 15 návšt vník
1 WC / 50 žen
1 WC / 100 muž + 1 pisoár / 50 muž
1 umyvadlo / 1 WC

12
2
1+2
3

Personální obsazení plav íky
2 plav íci / 100–400 m2 + 1 plav ík / každých
Bazén hloubky do 2,5 m
dalších 300 m2

Ž
6
2
2

M
6
1+2
1

2 plav íci
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Varianta II
1 100 m2
1 336 m2
8 065 m3

& "

VARIANTA II (minimalistická varianta)
Kapacita areálu
Vodní plochy:
Plavecký bazén 212,5 m2 (25 x 8,5m)
D tský bazén 40 m2
Okamžitá kapacita vodních ploch:
Ví ivka
Sauny:
Parní sauna
Kapacita saun:

3. ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZI NÍ A
PROVOZNÍ EŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
5 m2/osoba
3 m2/osoba
2x kapacita vodní plochy

43 osob
13 osob
112 osob

dle po tu trysek

10 osob

dle zadání investora

10 osob
10 osob

A. URBANISMUS – HISTORIE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO

EŠENÍ

Nový objekt plavecké haly je situován tak, aby si na západní stran (orientováno sm rem
k zahrad mate ské školky) zachovával klidový prostor, který m že být využit pro slun ní,
p ípadn pro venkovní atrakce a bazény. Na jihu navazuje na zahrádká skou kolonii, která je
uvažovaná jako prostorová rezerva pro p ípadné rozší ení areálu a z východní strany má
orientovaný vstup od parkovišt . Vzhledem ke svažitému terénu je parter p ed vstupem
tvo en schodiš ovými stupni s posezením a bezbariérovou rampou.
ešení dopravy v klidu

Celková kapacita krytého bazénu:

132 osob

VARIANTA III (velkorysá varianta)
Kapacita areálu
Vodní plochy:
Plavecký bazén 212,5 m2 (25 x 8,5m)
D tský bazén 40 m2
Relaxa ní bazén 100 m2
Okamžitá kapacita vodních ploch:
Ví ivka
Sauny:
Parní sauna
Finská sauna
Kapacita saun:

Výpo et parkovacích stání je proveden dle SN 73 6110. Pro ú ely výpo tu množství
parkovacích stání byl objekt plavecké haly za azen do kategorie „plavecký bazén“, což
znamená, že na 4-8 návšt vník p ipadá 1 parkovací stání.
Výpo et parkovacích stání pro variantu I:

5 m2/osoba
3 m2/osoba
5 m2/osoba
2x kapacita vodní plochy
dle po tu trysek
dle zadání investora
dle zadání investora

Celková kapacita krytého bazénu:

43 osob
13 osob
20 osob
152 osob
10 osob
15 osob
15 osob
30 osob
192 osob

Výpo tový vzorec:

N = O0 x ka + P0 x ka x kp

Po et návšt vník :
Základní po et stání (P0):

Po et stání dle výpo tového
vzorce:

174 osob
1 stání / 4–8 návšt vník
definováno uživatelem / stání
pro zam stnance
mírn podpr m rná automobilizace
(dle strategického plánu rozvoje m sta)
m sto do 50 000 obyvatel,
charakter území skup. A
N = 10 x 1 + 44 x 0,84 x 1
N = 10 x 1 + 22 x 0,84 x 1

Po et stání pro OSSPO

5 % z celkového po tu stání

Po et odstavných stání (O0):
Sou initel vlivu stupn
automobilizace (ka):
Sou initel redukce po tu stání (kp):

44–22 stání
10 stání
0,84
1
47–29
stání
3–1 stání

Návrh po ítá se vznikem 98 b žných parkovacích stání, 5 stání pro OSSPO, 8 stání
pro rodiny s d tmi a 2 stání pro autobusy.
Dalších 16 stání by pak umožnilo odd lené parkování v JV rohu území.
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