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B. Obnova sportoviště ve škole v Buštěhradu 
 
Obnova sportoviště ve škole Buštěhradu je navržena z polyuretanového povrchu. 
Sportoviště, je obecné pojmenování pro specializovaný prostor (konkrétní místo) 
které je trvale určeno pro sportování a tělovýchovnou činnost, k rozvíjení pohybových 
dovedností dětí a mládeže a nauce sportovních her a týmové spolupráci. K hlavním 
výhodám, které umělé sportovní povrchy mohou nabídnout, patří dlouhá životnost, 
nízké provozní náklady, vodopropustnost a variabilita použití. Ocení se však i jejich 
další vlastnosti: Umělé sportovní povrchy z polyuretanového povrchu jsou díky 
moderním technologiím vysoce odolné proti nepřízni počasí a tvorbě kaluží. Velký 
důraz je kladen na vodopropustnost povrchu. Sportovci ocení optimální pružnost 
sportovního povrchu. Na rozdíl od přírodních povrchů jsou na celém sportovišti stejné 
podmínky, tedy ideální tření a stejný odraz míče. Moderní technologie umožňují 
vyrábět umělé sportovní povrchy z ekologických materiálů, nejsou tedy zátěží pro 
životní prostředí. Součástí obnovy sportoviště je i skok daleký a rozšíření části pro 
menší věkovou kategorii v podobě vyhraněné části i pro ty nejmenší se 
společenskými a sportovními aktivitami, mlhovištěm a pítkem.  
 
Stávající stav 
 
Stávající místo se nachází na pozemku Par. č. 1565/1, 1565/3, 1565/5 k.ú.: 
Buštěhrad, a v současné době je plocha v nevyhovujícím stavu. Plocha je převážně 
z umělého trávníku, který je místy nerovný, oplocení poničené.  
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Záměr a cíl 
 
Návrh Obnovy sportoviště ve škole v Buštěhradu, vychází z územního plánu rozvoje 
obce a požadavků na občanskou vybavenost, zvláště pak pro užití dětí ze základní 
školy. Hřiště je situováno na pozemku Par. č. 1565/1, 1565/3, 1565/5 k.ú.: 
Buštěhrad. 
 
Celková koncepce vychází ze zadání obce obnovy hřiště ZŠ pro sportovní využití dětí 
základní školy, že bude určeno pro děti ve věku od 6 do 18 let, ale využitelné i pro 
předškolní děti a pro širší věkovou kategorii, tedy i pro rodiny s dětmi, mladistvé, 
dospělé a starší spoluobčany obce. Tím se hřiště bude vyznačovat vícegeneračním 
místem setkávání dětí a dospělých. Cílem je, aby sportoviště rozvíjelo všestranné 
pohybové schopnosti dětí, týmovou hru a nauku sportovních her, především: Tenisu, 
Volejbalu, Nohejbalu, Basketbalu a malé kopané. Součástí hřiště jsou i grafické prvky 
rozvíjející hru a pohyb těch nejmenších.  
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C. Vybavení, materiálové řešení, půdorys, řez, technologický 
postup, specifikace 
 
Vybavení hřiště:  
 
1.   Polyuretanový povrch EPDM (SBR + EPDM) 
2.   Lajnování- barevný nástřik sportovních lajn: Tenis, Volejbal, Nohejbal, Basketbal, Malá 
kopaná 
3.   Grafické celoprobarvené prvky EPDM + 3D EPDM (polokoule, val) 
4.   Brankokoše 3x2m (2 ks) pevně spojená se zemí 
5.   Tenisové a Volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK) (2 páry) 
6.   Síť na tenis a volejbal (2 ks) 
7.   Síťové oplocení oprava sloupků - nátěry + nové sítě. 
8.   Trampolíny 4ks 
9.   Fontánka velryba 
10. Mini Tunel EPDM 
11. Pítko 
12. Mobiliář: Lavičky 3ks, Odpadkový koš 
 
Materiálové řešení: 
 
Specifikace pro bezpečnostní povrch v síle 35mm  
 
Bezpečnostní sportovní povrch plochy je navržený z polyuretanového povrchu EPDM a je litý 
na místě, nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Povrch musí mít 
atest o zdravotní nezávadnosti a vodopropustnosti. Povrch musí být provedený dle 
grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu 
EPDM vrstvy vyrobena z celoprobarevného granulátu (konkrétní barevnost granulátu je dána 
grafickým návrhem). Pryžové vrchní vrstvy musí tvořit monoliticky jednotnou plochu bez 
viditelných spojů, povrch musí být stálobarevný, bez rozdílnosti odstínů barev, v 
požadovaném barevném provedení. Granuláty musí být kvalitně promíchané s dostatečným 
množstvím polyuretanového pojiva v poměru min. 18% a nesmí se po vysychání drolit. 
Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM vč. barevné stálosti povrchu. 
Na ostatní součásti sportoviště (oplocení a vybavení, lajnování) poskytne uchazeč záruku 
min. 24 měsíců. Lajnování je provedeno nástřikem.  
 
Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:  
  
Základní vyrovnávací vrstva - SBR 24-25mm 
Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - 
recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 
25mm. Materiál povrchu v části sportovní je doplněn keramzitem k jeho vyztužení. 
 
Specifikace Vrchní vrstvy - EPDM 10-11mm 
Povrch je navržen z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného EPDM 
gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk.  Je 
vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým 
pojivem v poměru min. 18%. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva 
beze spojů.  Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na povrchy EPDM i na barevnou 
stálost povrchu. Poměr barevnosti povrchu je dána dle grafického návrhu. Povrch musí mít 
atest o zdravotní nezávadnosti a vodopropustnosti. Lajnování je provedeno nástřikem. 
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Řez povrchem: 
 

 
 
Výhody Polyuretanových EPDM povrchů 
 
- je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch beze spojů,  
-  je elastický bez problematických spojů – nehrozí zde riziko zakopnutí    a  

úrazu pádem, výborně tlumí otřesy, 
- tlumí zvukové ozvěny, akusticky výhodné pro snížení hlučnosti, 
- má z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu, 
-  je vyráběn přímo na stavbě (nejedná se o prefabrikovaný výrobek).  

Může se tak tvarově a graficky přizpůsobit danému podkladu, vybavení a dalším specifickým 
faktorům, 

-  je vodopropustný, a tudíž vždy bez louží, rychle vysychá, 
-  může být realizován v různých tvarech i barevných provedeních, 
-  je možné realizovat v jakémkoliv designu a grafice, 
-  je možné tvarovat i ve 3D, 
-  je velmi odolný proti vandalismu a jednoduše opravitelný, 
-  má zdravotní atest o nezávadnosti. 
- má atest o vodopropustnosti 
 
Technologický postup:  
 
Nejprve dojde k rozřezání stávajícího umělého trávníku na formáty 1x1,5m, sbalení a přemístění do 
50m, nakládka a odvoz UMT k likvidaci. Demontáž stávajícího pletiva vč. nakládky a odvozu + 
demontáž a likvidace 8 sloupků u basket konstrukce. Dále dojde ke strojní stržení písku, drnu a 
odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně, nakládka drnu a výkopku na 
kontejner + odvoz vč. skládkovného. V další fázi dojde k nákup a osazení betonového obrubníku š. 
50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření. Poté se naveze štěrková 
podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodrť 0-32mm + 
30mm štěrkodrť 0-4mm). U rozšířené části dojde k betonáži a tvarování 3D valů do požadovaného 
tvaru - vč. betonu a manipulace. Dále bude zřízena příprava základu 150x150x65cm (současně při 
stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pasů a 
osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny. V části sportovní bude provedena betonová 
základová patka pro osazení volejbalového sloupku (hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace 
výkopku, vylití betonem, plastová chránička) 0,8x0,8x0,8m a betonová základová patka branek 
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1,2x0,6x0,4m. Dále dojde u doskočiště k osazení speciálního betonového  dálkařského obrubníku s 
gumovou hranou Hauraton do betonu - vč. betonu a osazení nerezového pouzdra pro odrazové prkno 
+ odrazové prkno tréninkové 34cm. Uložení dálkařského křemičitého písku do doskočiště dálka 8,4m3 
+ geotextilie.  U oplocení dojde k opravě: očištění a nátěr stávajících sloupků  vč. nátěrových hmot. 
Výroba a montáž - vodící tyčí pro uchycení sítí pr. 40mm vč. lešení a nátěru (po celé délce oplocení v 
horní a spodní části sloupků). Montáž sítě PP 4mm s oky 45x45mm v barvě černé vč. spojovacího 
materiálu a lešení + záclonka pro skok do písku. 
 
V části rozšířené plochy pro menší a bude zakomponována grafika z celoprobarveného EPDM vč. 3D 
valu, polokoulí, osazení 3D EPDM prvků a trampolín. Dále usazení pítka a vodní fontánky. Dojde k 
propojení  fontánky na přívodní vodovodní PE trubku vč. instalace 3D prvku. Zřízení napojení vody 
mezi šachtou a 3D fontánkou- zahrnující dodávku a instalaci  propojovací PE trubky a chráničky 
pr.60mm vč. výkopu, plastové šachty 55x55cm vč. víka, ventil s vypouštěním vody, spojovací materiál 
pro propojení s vodovodní přípojkou + odzkoušení (nezahrnuje vodovodní přípojku k místu šachty, 
zajistí objednatel/provozovatel). Pítko bude kotveno do betonového základu vč. malé zasakovací jámy, 
+ redukční tlakový ventil, sítko - propojení s přívodem vody (nezahrnuje vodovodní přípojku k místu 
napojení, zajistí objednatel/provozovatel). Finální vrstva sportoviště bude vylita polyuretanovým 
povrchem EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - v dané barevnosti s keramzitem v části 
sportoviště a bez keramzitu. Závěrem dojde k instalaci lajnování nástřikem. 
 
Půdorysný návrh situace, zákres do katastru 
 

 
 
Detailní půdorys s popisem 
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Branka 3x2m (2ks) Fe, Zn s basketbalovou deskou pevně spojenou se zemí 
Rozměry prvku 
3 x 3,8 x 1,2 m 
Branka 3 x 2 x 1,2 m 
Hmotnost celkem 85 kg 
Vysazení basketbalové desky 0,54 m 
Tech. Specifikace ČSN EN 749, ČSN EN 15312, ČSN EN 1270 
Popis 
Branka se skládá z rámu branky (2 tyče, 1 břevno), 2 ks horních držáku sítě s výztuhami a 
horní spojovací tyčí, 2 ks spodních držáků sítě se spodní spojovací tyčí a 2 ks vzpěr. Na 
břevnu branky je upevněna basketbalová konstrukce skládající se ze sloupku a 2 ks výztuh. 
Tato konstrukce je osazena basketbalovou deskou 110 x 70 cm a košem s řetízkovou síťkou. 
Na rámu branky, jsou očka pro upevnění sítě. Součástí dodávky jsou 4 ks zařízení proti 
posunutí a převržení branky do pevné podlahy. Sloupek branky je opatřen štítkem 
informujícím o výrobci a typu výrobku a výstražnými štítky zakazující lezení na zařízení a 
nutnosti zajištění proti převrácení.  
Materiál 
Rám branky: ocelový profil 80 x 80 mm 
Držáky sítě, výztuhy, vzpěry: ocelové profily 
Spojovací tyče: hliníková trubka pr. 30 mm 
Basketbalový sloupek: ocelový profil 80 x 80 mm 
Povrchová úprava: žárový zinek 
 
Tenisové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK) 
Tenisové sloupky do pouzder ocelové (zinek) průměr 102 mm, venkovní. Velmi kvalitní a 
odolné ocelové sloupky tloušťky 3,15 mm včetně napínání. 35Kg 
 
Síť na tenis  
Tenisová síť 3 mm zdvojená - délka 12,80m, výška 1,08m. Složení: - PE - polyetylénová síť, 
černé barvy, s velikost oka 42mm, síla 3mm - horní okraj sítě je obšit vysokopevnostním PES 
- polyesterovým popruhem - horní okraj je 4x prošit - síť je napínána pomocí ocelového 
lanka potaženého PVC o síle 5mm a délce 13,5m. - boky a spodním okraj je zpevněn obšitím 
a vystižen PP - polypropylénovou páskou 
 
Volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK) 
Volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou určeny pro 
venkovní prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 
2 mm, výška horní části 255 cm, výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm, celková 
délka sloupku 285 cm.  Sada obsahuje: 2 ks sloupků, objímku s kolovrátkem, 3 ks objímek s 
háčkem, objímku s kolečkem, 2 ks pouzder, 2 ks víček. Je možné použít i na nohejbal. 
 
Síť na volejbal  
Síť na volejbal černá s lankem zesílená 3 mm určena pro běžné, opakující se použití Složení: 
síť je vyrobena z polyamidové síťoviny černé barvy s čtvercovými oky, velikost oka 100mm, 
síla síťoviny 3mm, síť je obšita v horní části tkaným polypropylénovým popruhem o šíři 
50mm.  s ocelovým lankem o síle 3,15mm a délce 11,5m 
 
Síťové oplocení oprava sloupků - nátěry + nové sítě.  
U oplocení dojde k opravě: očištění a nátěr stávajících sloupků  vč. nátěrových hmot. Výroba 
a montáž - vodící tyčí pro uchycení sítí pr. 40mm vč. lešení a nátěru (po celé délce oplocení v 
horní a spodní části sloupků). Montáž sítě PP 4mm s oky 45x45mm v barvě černé vč. 
spojovacího materiálu a lešení + záclonka pro skok do písku. 
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Lavička s opěradlem 
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Odpadkový koš kruhový se stříškou 


