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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

 
Obecné údaje o akci 

 
 
 
Název akce:   Centrální tělocvična Svitavy – přístavba hygienického 

zázemí a šaten. 
 
Program (podprogram):   298 210 (298 213) 
 
Evidenční číslo ISPROFIN:  
 
Adresa sídla investora:   město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
 
Charakter akce:    investiční 
 
Místo realizace akce:  a)    U stadionu 937/17, 568 02 Svitavy 
 
      b)    761001 Čtyřicet lánů, parcely č. 862 a 424/1  
 
Majetkoprávní vztah:   vlastník 
 
Kontaktní osoba:    Ing. Jiří Škrabal 
 
 Telefon pevná linka:  461 550 430 
  
 Mobilní telefon:   602 645 119 
 
 Fax:  
 
 E-mail:    jiri.skrabal@svitavy.cz 
 
Schválil:     Mgr. David Šimek 
 
 Funkce:    starosta města Svitavy 
 
 Telefon pevná linka:  461 550 300 
  
 Mobilní telefon:   732 504 588 
 
 Fax:  
 
 E-mail:    david.simek@svitavy.cz 
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Náklady akce a zdroje financování 
 

Náklady akce (v tis. Kč) 
 
Celkové náklady akce:           6 856 
z toho: 
Náklady přípravy a zabezpečení výstavby:           363 
Náklady stavební nebo technologické části stavby:       6 540 
Jiné nestavební náklady:           
 

Zdroje krytí nákladů akce (v tis. Kč) 
 
Státní dotace z programu:           4 833 
Vlastní zdroje investora:  rozpočet města       2 072 
Jiné zdroje:  
 

Zdůvodnění akce 
 
Zdůvodnění potřebnosti stavby nebo zařízení:  
 
Město Svitavy v roce 2016 získalo z dotačního programu 298210 (Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně a technické základny regionálního školství) dotaci ve výši 23.765.000 Kč na 
projekt Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách. Díky dotaci byla v září 
2017 dokončena stavba této tělocvičny za 33.950.000 Kč. 
Během realizace výstavby centrální tělocvičny, následně i zkušebního provozu se začala 
projevovat nezbytnost zbudování šaten a sociálního zázemí. Na to také upozorňují nyní rodiče 
žáků základních škol, ale i vyučující, kteří si uvědomují rizika bezpečnosti práce s dětmi v 
rámci školní výuky.  
V současnosti mohou děti využít šatny a toalety v nedaleké tribuně stadionu, která se nachází 
za veřejnou komunikací. Ovšem při špatném počasí je pohyb dětí komplikovaný. V případě, 
že žák v hodině tělesné výchovy potřebuje odejít na záchod, není nad ním zajištěn dohled. A 
to je pro mnoho rodičů nepřijatelné, čímž se dostává vedení města pod značný tlak veřejnosti.  
 
Z těchto důvodů vedení města zadalo již v průběhu stavby tělocvičny, tedy v průběhu roku 
2017, zpracování projektové přípravy šaten a sociálního zázemí. Projektová dokumentace ve 
všech stupních i pro samotnou realizaci stavby je ke dni podání žádosti o dotaci dokončena. 
 
Stavebně-technické zdůvodnění potřebnosti akce:  
 
Město Svitavy má ve volnočasovém areálu (Svitavském stadionu) nově postavenou centrální 
tělocvičnu pro výuku tělesné výchovy. Ta však nemá vybudováno zázemí šaten, hygienického 
a skladového zázemí. Žáci místních škol se musejí převlékat buď přímo v hale nebo využívat 
vzdálenější objekt tribuny stadionu. Jde o dosti velkou komplikaci, zejména v zimních 
měsících. Největším problémem je přechod dětí do nedaleké tribuny na toalety. 
 
Kapacita stavby nebo zařízení před zahájením akce a současný rozsah jejího využití:  
 
Jak je výše uvedeno, nové hale toto zázemí zcela chybí. 
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Kapacita po dokončení akce:  
 
Po dokončení dostavby se stanou součástí centrální tělocvičny dvě šatny (chlapci a dívky), k 
nim příslušná hygienická zařízení a dvě místnosti pro úklid sportovních a cvičebních 
pomůcek.  
 

Věcný obsah, rozsah akce a funkční vymezení 
 
Urbanistické, architektonické, technické a funkční řešení akce:  
 
Urbanistické řešení: 
 
Předmětem projektové dokumentace je přístavba hygienického zázemí a šaten (jednopodlažní 
objekt sestavený montážní technologií z modulových typových prvků prostorové výstavby 
přímo na stavbě) k objektu "Centrální tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách". 
Stavba hygienického zázemí a šaten bude provozně propojena s tělocvičnou spojovací 
chodbou (krčkem), který je v současné době součástí stanové membránové konstrukce 
tělocvičny. 
 
Architektonické, technické a funkční řešení: 
 
Navrhovaná přístavba šaten s hygienickým zázemím zvyšuje komfort užívání objektu 
vybudováním nového šatnového prostoru přímo provozně propojeného s tělocvičnou.  
Pro samotnou přístavbu je zvolen jednopodlažní systém prostorové výstavby, který sestává z 
typových modulů výrobce, sestavených montážní technologií přímo na stavbě. Půdorysný 
rozměr stavby je 28,7 x 5,1 m se zastavěnou plochou 146,5 m2, max. výška stavby od úrovně 
±0 bude 2,8 m. Fasáda objektu je hladká, sestavená z obkladových desek (vysokotlaký 
laminát - HPL), výplně otvorů z plastových profilů, vstupní prosklené dveře z hliníkových 
profilů. Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu. Nové zpevněné plochy budou 
provedeny z betonové zámkové dlažby v přírodním provedení 
Dispozičně přístavba respektuje prostorové možnosti modulové stavby. Členěna je na dva 
prostory šaten (muži a ženy) přístupné ze vstupního zádveří. Šatna je propojena s 
hygienickým zázemím, součástí kterého je umývárna (předsíň) a záchod. Součástí 
hygienického zázemí mužů je prostor úklidu (lze umístit skříň pro úklidové prostředky) s 
výlevkou. Zázemí pro osobu provádějící úklid je mimo tuto přístavbu a to v objektu stávající 
tribuny. 
 
Šatna bude zřízena jako věšáková bez obsluhy. Maximální kapacita šatny je 16 osob. Bude 
vybavena šatními lavicemi s věšákovými háčky. Umývárna je navržena pro celkovou tělesnou 
očistu a bude vybavena sprchami a umyvadly. Součástí vybavení bude zařízení pro odkládání 
mycích potřeb, ručníků a zrcadla. Každé umývací místo bude vybaveno mísící baterií s 
přívodem teplé vody a samostatným odpadem. Umývárna bude vybavena mýdlem v 
dávkovači a bude zajištěna možnost osoušení rukou osoušečem. Každé sprchovací místo bude 
vybaveno samostatným výtokem s mísící baterií s přívodem teplé vody. Jedno sprchové místo 
bude vybaveno ruční sprchou (ženy). 
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Stavba je posuzována z hlediska přístupu a užívání osobami se zdravotním omezením, 
zejména osob s omezenou schopností pohybu a osob na vozíku s ohledem na vyhlášku č. 
398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Bezbariérově je řešeno vstupní zádveří se spojovacím krčkem. Zázemí šaten pro sportovce se 
zdravotním omezením je součástí stávajícího objektu tribuny s docházkovou vzdáleností 60 
m. 
Stávající bezbariérové řešení sportovního areálu včetně přístupů k objektu tělocvičny není 
navrženou přístavbou dotčeno ani měněno. 
 
Územně technické podmínky pro přípravu území (budou obsahovat také vliv akce na 
životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa): 
 
Přístavba centrální tělocvičny je těsně spojena s objektem haly. Ta je zbudována 
v zastavěném území města s napojením na městskou technickou infrastrukturu. K záboru 
zemědělského ani lesního půdního fondu nedojde. Stavbu, vzhledem ke svému rozsahu, není 
nutné posuzovat z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí a napojení na přípojky 
inženýrských sítí a dopravní infrastrukturu:  
 
Přístavba centrální tělocvičny je navržena v těsné blízkosti hlavního objektu haly a potřebné 
inženýrské sítě byly navrženy již při projektování komplexu jako celku. Připojení k 
rozvodným bodům všech sítí je tedy připravené a bezproblémové. 
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Vodovod: 
 
Připojení na pitnou vodu potrubím PE Ø 32 mm, v celkové délce 26,0 m. Součástí návrhu je 
úprava části stávajícího vodovodu a přemístění stávajícího nadzemního hydrantu. Nový 
objekt šaten se napojí na stávající areálové rozvody – napojení bude na stávající potrubí PVC 
ø 90 mm.  
 
Kanalizace: 
 
Projekt řeší retenci s částečným zásakem a řízený odtok srážkových vod z navržené 
tělocvičny a zpevněných ploch kolem objektu v souladu s ČSN 75 9010. Retence i odvod 
srážkových vod bude tímto zajištěna i u šaten a sociálek. Řešení odvodnění probíhá v areálu 
stadionu, kde se počítá s povrchových svedením srážkových vod kolem haly do dvou 
retenčních nádrží (zemní průleh) s řízeným odtokem do stávající kanalizační přípojky v 
areálu. 
Připojení na areálovou kanalizaci potrubím DN 150, v celkové délce 37,5 m. Nový objekt 
šaten bude napojen splaškovou kanalizací do stávající šachty ø1000 mm z typových 
betonových prefabrikátů na areálovém rozvodu kanalizace. Do šachty bude provedena boční 
navrtávka s následným zatěsněním nového bočního přítoku. 
 
Plynovod: 
 
Připojení na plynovod potrubím DN 25, v celkové délce 1,50 m. Pro přístavbu hygienického 
zázemí a šaten se provede nová NTL přípojka, napojená na stávající plynové potrubí do 
centrální tělocvičny. Před objektem šaten bude potrubí vedené před fasádou přístavby a 
stoupne nad úroveň podlahy šaten, v chráničce projde do skladu, č. m. 1.07, kde se napojí 
nový kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW. 
 
Přívod NN: 
 
Napojení objektu na elektrickou energii ze stávajícího rozvaděče RS umístěného v prostoru 
spojovacího krčku. Napájení vnitřních světelných a zásuvkových obvodů elektroinstalace se 
zajistí z nové nástěnné jističové rozvodnice RS1.1 s přívodem el. energie ze stávajícího 
hlavního skříňového rozvaděče haly RS1. 
 
 
Stavební připravenost:  
 
Akce je projekčně i administrativně připravena k realizaci. Na stavbu je vydaná veřejnoprávní 
smlouva o povolení umístění a provedení stavby, jejímž jediným majetkově dotčeným 
subjektem je město Svitavy. Smlouva nabývá účinnosti 17.11.2017.  
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Zabezpečení budoucího provozu 

 
Provozní náklady (Kč/rok) 

 
Roční náklady celkem:         135 000 
z toho:  
Energie:             50 000 
Voda:              30 000 
Mzdy: 
Reprodukce pořízeného majetku (údržba a opravy):       15 000 
Jiné provozní náklady:           40 000 
 

 
Zdroje krytí provozních nákladů 

 
Zdroje financování:  rozpočet města 
Způsob zabezpečení zdrojů financování:  schválený rozpočet 
 
 
 

Přílohy včetně případných podpůrných stanovisek a dokumentů 
 
formulář ISPROFIN S 05 110, S 05 120, S 05 143, S 05 160 
výpis z katastru nemovitostí 
snímek katastrální mapy 
čestné prohlášení zadavatele o provedení výběrového řízení dle 137/2006 Sb. 
kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem 
položkový rozpočet 
doložení vlastních zdrojů 
prohlášení o plátcovství DPH 
veřejnoprávní smlouva o povolení umístění a provedení stavby 
koordinační situační výkres + pohledy + půdorys prvního nadzemního podlaží 
 
 
Datum:  9.11.2017 
 
 
Jméno, funkce a podpis statutárního zástupce investora :   Mgr. David Šimek, starosta 
 
 
 
 
Razítko:  
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