spolek za rozvoj architektury Boskovic

Boskovice 2021–08–23

SPORTOVNÍ HALA ČERVENÁ ZAHRADA – připomínky k architektonické studii
Podklady byly vytvořené v rámci činnosti pro pracovní skupinu zřízenou městem Boskovice na základě
jednáni Rady města ze dne 2.2.2021. Níže jsme sepsali do jednotlivých kapitol dotazy a připomínky, které
vycházely z podkladů, které jsme obdrželi 11. a 13.8.2021.
Podklad: Sports hall Boskovice – concept design, TAX (31 May 2021)

Umístění stavby
Ñ stavba je umístěna ve stávajícím tělese komunikace II. třídy – ulice Dukelská
Ñ navržená vzdálenost nové vozovky od sousedního RD je cca 3 m, bude-li nutné zřídit chodník, je
nezbytné vyřešit výkup potřebných pozemků
Ñ je navržená okružní křižovatka o průměru 30 m dostatečná? Umístění a parametry (průměr a velikost)
okružní křižovatky se zdá nedostačující významu hlavní komunikace směrem na východ z města –
tak, aby doprava skrze toto místo byla i nadále plynulá
Ñ půdorys haly v situaci zobrazuje pouze nadzemní část, je nutno minimálně rozšířit půdorys o betonové
základy, které jsou vidět v řezech. Dostáváme se do kolize se sousedními pozemky
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Cena stavebních a podmiňujících prací – realizace záměru
Podmiňující investice, aby bylo možno halu naprojektovat a realizovat v první etapě
Ñ okružní křižovatka nebo úprava stávající křižovatky a její přeložení
Ñ výkup části soukromého pozemku, aby bylo možno realizovat chodník – není v situaci zakreslen.
Navržená vzdálenost nové vozovky od RD je 3 m
Ñ parc.č. 6959/1- stávající těleso komunikace – Jihomoravský kraj – dohoda o směně pozemků
Ñ přeložka sítí vedoucích v ulici Dukelská – vedení vodovodů a kanalizací, plynu, NN, VN, sdělovací
vedení
Složení celkové ceny za výstavbu sportovní haly
Ñ projektová dokumentace
Ñ náklady na podmiňující investice – úprava komunikace Dukelská, přeložky sítí apod.
Ñ příprava staveniště – dle poskytnutého geologického průzkumu se tu nachází betonové konstrukce,
které nebyly v rámci průzkumu možné provrtat, a tedy neznáme ani náročnost těchto přípravných
prací
Ñ vlastní stavba sportovní haly – jedná se o unikátní konstrukci, nestandardní řešení technologií apod.
(v porovnání s ostatními obyčejnými halami typu „krabice“) – toto je nutno zohlednit v uvažovaných
cenách za m3, dále je nutno uvažovat o vícenákladech, oproti běžným malým sportovním halám, které
nejsou kategorizovány jako shromažďovacími prostory – větší nároky na požární bezpečnost stavby
Ñ vybavení sportovní haly a provozní soubory, které nejsou obsaženy v ceníkových cenách stavebních
prací – nábytek, podlahy hrací plochy, sedačky tribun, sportovní vybavení a náčiní a podobně
Ñ vedlejší rozpočtové náklady a náklady na zařízení staveniště (tzv. VRN, které nejsou součástí
stavebních standardů a pohybují se u takto velké stavby v nezanedbatelných částkách)
Ñ zpevněné a navazující plochy – parkoviště, chodníky, zeleň
Ñ stromy dle návrhu a sadové úpravy
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Dle našich zkušeností a odhadů je pořizovací cena za realizaci předložené studie několikanásobně vyšší,
než bylo zadáno a požadováno. Výsledná cena se pohybuje v řádech stovek milionů korun.
Zpracování rozpočtu je standardní součásti návrhu stavby dle standardů výkonu profese architektů a
stavebních inženýrů.

Hospodárnost budovy
Ñ zvolený koncept sportovní haly je velmi velkorysý a vzhledem k originálnímu návrhu by bylo nejvýše
vhodné představit rámcové náklady na jeho udržitelný provozů; předložená studie není rozhodně
srovnatelná s ostatními konvenčními stavbami tohoto typu (např. zvolená výška stavby s pohybuje
v rozmezí 21–25 m a požadovaná výška sportovci je min 9 m + konstrukce střechy); srovnání
s ostatními, v nedávné době realizovanými stavbami je tedy nerelevantní
Ñ jaká je základní představa o energetické náročnosti provozu celé stavby v průběhu léta a zimy a z
toho plynoucích částkách za hodinový pronájem objektu?
Ñ velké množství dlouhých chodeb – poměr čisté užitkové plochy / plochy technického zázemí a
chodeb
Ñ rámcové plošné výměry podle účelu (vztaženo k celkové výměře daného patra – viz předložená finální
studie ze dne 13.8.2021)
suterén

50 % ploch šaten+zázemí+technických místností+úklidu
50 % chodeb, volného prostoru a prostoru pro odpočinek (lounge)

přízemí + patro + přístupový ochoz
61% hrací plocha, zázemí, tribun
30% komunikace, volný prostor, rampy
9% odpočinek, recepce, bar

Provoz haly a poznámky k technickém řešení
Ñ v tištěné výkresové dokumentaci nejsou zřejmé vzájemné výškové vztahy, v takto náročné stavbě
nejsou okótovány jednotlivé výškové úrovně a vzniká tedy nepřehlednost a velmi špatná čitelnost
prostorů
Ñ podlaha bufetu je v řezu nakreslena z kopce (sezení), proč?
Ñ zázemí lezecké stěny se jeví jako nedostatečné, zejména šatna a chybí hygienické zázemí se
sprchami – dle našeho názoru nelze využívat to, co je umístěno vedle pro návštěvníky, kde by navíc
muži chodili kolem recepce přes vstupní halu
Ñ navržená lezecká stěna nevyužívá potenciálu vysoké stavby a neodpovídá zadaným parametrům –
nedostatečný odstup od stěny v horní části a nemožnost pracovat s odkloněnou konstrukcí; stěna je
po celé výšce o sklonu 90° s marginálním převisem cca 1 m na posledním 0,5 m
Ñ chodba ze zázemí lezců nesplňuje parametry únikové chodby – šířka je pouze 0,8 m
Ñ doložit tvar a reálně využitelnou výšku lezecké stěny řezem 3D modelu)
Ñ chybí šatna pro veřejnost – kabáty apod.
Ñ vzdálenost šaten sportovců od vstupu je cca 90 m, v případě šaten v suterénu dalších 20 m, cesta
na hrací plochu opět cca 20 m – tedy celkem 110 m
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Ñ řezy a půdorysy v řadě míst nekorespondují - vykreslíme-li do řezu počet řad na tribuně, jak je
nakresleno v půdoryse (v obrázku níže zakresleno červeně), zjistíme, že přístupová chodba do šaten
má podchozí výšku pouze 1,2 m!
Ñ sklon tribuny je zdánlivě (nebo dle předložených řezů) navržen tak, že z vyšších míst nebude vidět
krajní část hřiště pod tribunou přes hlavy sedících před sebou (v obrázku níže je to zelená křivka
viditelnosti, která byla námi dokreslena)

Ñ rampa do gymnastického sálu a lezecké stěny nesplňuje parametry únikové chodby a parametry pro
přístup hendikepovaných – sklon rampy; zvolíme-li odpovídající sklon dle ČSN, úroveň podlahy dole
výrazně nižší, než je prezentováno
Ñ rampa do šaten, gymnastického sálu a lezecké stěny nemá v celé své půdorysné šířce v potřebné
výšce odpovídající podchozí výšku 2,1 m (viz Vyhláška 398/2009 Sb.) – tato je dosažena pouze v šířce
0,5 m této komunikace – viz schéma níže
Ñ výšková kolize navržených sedících schodů v lounge vedle baru a zázemí WC a skladů – reálná výška
hygienického zázemí je zakreslena ve schématu řezopohledu níže růžovou barvou
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Ñ tribuna není přístupná hendikepovaným – sklon rampy neodpovídá normě pro imobilní – upravit sklon,
nebo protáhnout výtah do tribuny
Ñ parametry kruhového schodiště neodpovídají normě, na tribuně chybí řešení výstupní podesty
Ñ chybí prostor pro WC bar + zaměstnanci
Ñ chybí zázemí pro velké technologie a strojovny provozu haly – což je zcela zásadní pro chod a údržbu
budovy a alespoň základní plochy by měla obsahovat už studie – jinak to jsou vícenáklady
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Ñ jaká je základní představa o systému větrání, vzduchotechniky, chlazení a vytápění v závislosti na
tvaru stavby a funkčnosti celého systému
Ñ poddimenzované hygienické zázemí pro diváky v dostatečné vzdálenosti od tribuny – z nejzazšího
místa je to cca 115 m, průměrná vzdálenost je pak 87 m (viz ČSN 73 4108 – kapitola 6 – při chůzi z
kopce a členitosti cesty by cesta neměla být delší než 75 m)
Ñ jak je řešen požární únik z lezecké stěny a gymnastického sálu a navazujících šaten pod tribunou –
je–li to uvažováno jako CHÚC, jak je oddělena od zbytku haly; pokud ne a jsou dva možné směry
úniku, je délka této únikové cesty akceptovatelná dle ČSN 73 0810?
Ñ jakým způsoben jsou navrženy závěsy předělující hřiště, jaká je představa o jejich konstrukci a
fungování?
Ñ jakým způsobem bude řešena realizace kuželny ve druhé etapě výstavby – řešení nosné konstrukce
objektu ve vazbě na v tu dobu již hotové parkoviště – ležatá kanalizace a vedení sítí do tohoto objektu,
která se v té době bude již obtížně realizovat

Doporučení
Ñ před zahájením jakýchkoliv navazujících projekčních prací zkonzultovat návrh s hygienou, hasiči,
PČR, NIPI, případně soukromými vlastníky dotčených nemovitosti, JMK a získat předběžné souhlasy
Ñ ověřit výši odhadovaných nákladů na výstavbu na základě funkčních celků sportovní haly
rozpočtářem
Ñ ověřit předběžně hloubku šikmých základů statikem – možná kolize se sousední komunikaci
a majetkoprávními vztahy by znamenala obtížnou realizovatelnost stavby
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