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Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu ma-
jitele autorských práv nelze tuto PD kopírovat ani jinak 
šířit. Informace z tohoto projektu mohou být použity pouze 
v souvislosti s tímto projektem. V případě, že bude třeba 
provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným au-
torizovaným subjektem k těmto úkonům je autor návrhu. 
Jakékoliv další změny projektu v dalších fázích nelze činit 
bez souhlasu autora. Tato dokumentace nezahrnuje do-
davatelskou dílenskou dokumentaci.  Rozsahově se jedná 
o studii. Větší podrobnosti budou doplněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 



inFormace o oBJektu

sportovní areál v pečkách se nachází blízkosti parku v 
docházkové vzdálenosti masarykova náměstí. objekt zázemí 
se nachází v jeho západní části v bezprostřední blízkosti
fotbalového hřiště. Do areálu se vstupuje v jeho severozápad-
ním rohu směrem od náměstí.

objekt zázemí má venkovní část (podium a parket), část 
výčepu (klubová hospoda, místo na hraní šipek, sklad, klubov-
na, přípravna jídel, wc) a část sportovního zázemí (šatny, wc, 
sprchy, prádelna). v dvoupodlažní části objektu blízko vchodu 
se nachází byt. na východní straně přiléhá tribuna.

předmětem řešení této studie je výčep včetně jeho zázemí 
(přípravna jídel, wc, sklad), tribuna a celková koncepce ven-
kovních prostor.

stávající využití
Řešená část je využívána jako klubová hospoda, konají se zde 
šipkové turnaje, ve venkovním prostoru mohou být pořádány 
kulturní akce.
nevaří se zde, pouze se vydávají dovezené potraviny.

PoPis JednotLiVÝch Prostor

Podium
Je zděné, zvýšené oproti okolí, zakryté vlnitým plechem, zavi-
ratelné skládacími vraty. Je ve zhoršeném technickém stavu. 
zarůstá travinami a z jeho povrchu se odlupují části betonu.

Garáž
Garáž z betonových tvárnic byla nově přistavěna k východní 
části podia, což se nejeví jako vhodné. střecha je z dřevěných 
trámů a vlnitého plechu a netvoří jednu rovinu se střechou 

podia. Fasáda garáže není omítnuta. 

tribuna
tribuna zabírá téměř celou východní stranu objektu. Její 
zastřešení má dvě části rozdílné konstrukce. Jižní část 
tribuny je tvořena ocelovými příhradovými nosníky uloženými 
na rámové konstrukci, střešní krytinu tvoří vlnitý plech. sev-
erní část tribuny má kovovou konstrukci obloženou dřevem 
uloženou na jednotlivých ocelových sloupech.

Parket
Betonová plocha parketu je nerovná a nesplňuje požadavky na 
užívání. části dílců se odlupují a v mezerách prorůstá tráva. 
zeď v západní části parketu je postavena z betonových tvárnic. 
zvrchu je oplechovaná. Jsou v ní umístěny jedny jednokřídlé 
dveře - ty jsou oproti ploše parketu umístěny výše.

sklad
Je zděný, střecha položená na dřevěných trámech. Je zde 
sklad skla, ubrusů apod. místnost skladu slouží zároveň jako 
šatna. sklad je v havarijním technickém stavu. severní stěna 
je nakloněná a v západní stěně je patrná několik centimetrů 
široká prasklina od podlahy ke střeše.

Venkovní bar
zděný přístavek k restauraci. střecha z trámků a prken. 
přístupný pouze z exteriéru. má dvě výdejní okna, která mo-
hou být zavřena otevíravými plechovými dveřmi.

Výčep
v prostoru pro konzumaci je cca 10 stolů s cca 50 místy k 
sezení. ve venkovním prostoru je cca 20 míst.

zadní část restaurace je pravidelně využívána místním šip-
kařským klubem k šipkovým zápasům a turnajům. na zadní 
stěně jsou na stálo umístěny čtyři elektronické terče s pod-

stavcem.

uprostřed dispozice restaurace je zděný sloup, ve kterém je 
umístěný komín plynového kotle.

klubovna
klubovna je opatřena vlastním barem a výčepem. Je zde místo 
pro sezení cca 16 hostů. klubovna je využívána k vystavování 
trofejí a diplomů a také jako kancelář.

Přípravna pokrmů
čepují se dva druhy piva, prodávají se rozlévané alkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje, káva a čaj. Doplňkový prodej 
chipsů, sušenek, nabídka hermelínu a utopenců (nákup od 
výrobce).

pro přípravu nápojů a pokrmů slouží malá přípravna a výčepní 
pult se zázemím. sudy s pivem a nápoji jsou skladovány ve 
sklepě v chlazeném boxu.

Šatna
zaměstnancům je k dispozici místo pro převlékání pouze v 
rámci skladu. není zde samostatná šatna pro zaměstnance.

sklep
sklep je přístupný pouze po schodech z exteriéru. nachází 
se v něm potravinový a nápojový chladicí box. ve sklepě je 
umístěno některé technické zázemí a částečně slouží jako 
sklad dalších věcí.

Wc
není zde oddělené wc pro personál a veřejnost.
chybí wc pro osoby se sníženou schopností pohybu. kapacita 
není pro hosty dostatečná při konání venkovních akcí.

technická zařízení
Do restaurace byla dodatečně zavedena klimatizace - nep-
oužívá se. zavedena byla navrtáním skrz konstrukci stropu. 
zařízení klimatizace je umístěno na střeše. Do restaurace je 
vyvedena výústkami ve stropě.
topení je plynové. teplá voda je zabezpečena pomocí elek-
trického bojleru.

střecha objektu
krytna z asfaltových pásů. oplechování na stycích výškových 
úrovní. riziko zatékání - z důvodu nízkého sklonu, komplik-
ovanému tvaru způsobeného různými sklony a dodatečně 
navrtané klimatizace.

ZákLadnÍ asPektY k ŘeŠenÍ

přístavby jednotlivých částí objektu byly provedeny živelně a 
bez celkové koncepce. Jsou provedeny neodborně a v různých 
materiálových řešeních. Imporovizovaná řešení (zavedení kli-
matizace, napojování střech) působí problémy (zatékání). v 
důsledku postupných přístaveb se v interiéru nachází několik 
výškových úrovní, které jsou vyrovnané schody, pohyb je tak 
nepohodlný. kvůli tomu, že každá přistavovaná část střechy 
byla založena vždy o několik centimetrů níže než předchozí, 
je v některých částech interiéru relativně malá světlá výška 
místností.
v důsledku tohoto přístupu je celkové prostředí neatrak-
tivní pro pořádání jiných akcí, než fotbalových zápasů, cirku-
lace hostů je komplikovaná, zázemí restaurace nevyhovuje 
současným normám.
 nové požadavky (vyhrazené místo pro šipkové turnaje, pros-
tornější přípravnu jídla, wc s větší kapacitou přístupné zevnitř 
i zvenku, zabránění kolizím (fronta u baru blokující vchod) 
je třeba řešit změnou stávající dispozice spolu s vyřešením 
popsaných technických nedostatků.

současnÝ staV

souhrnná zpráva

1 - původní zázemí 2 - rozšíření o byt správce 3 - rozšíření o hospodu a parket s podiem 4 - rozšíření o sklad, klubovnu a garáž

staVeBnÍ VÝVoJ V čase - PostuP roZŠiŘoVánÍ



současnÝ staV

popIs proBlémů

ŠPatnÝ staV

VYchYLuJÍcÍ se stĚna 
s PraskLinou

ZatÉká skrZ naVrtánÍ 
kLimatiZace

ZatÉká PraVdĚPodoBnĚ
na nĚkoLika stYcÍch stŘech

roZdÍLná konstrukce částÍ 
triBunY - nenaVaZuJÍ

nePatŘičnÉ umÍstĚnÍ 
GaráŽe VedLe PodianeneVaZuJÍcÍ

stŘechY

neVYuŽÍVanÝ PŘÍstŘeček
na ProdeJ VstuPenek

eXPonoVanÝ konteJner
na tráVu



současnÝ staV

popIs proBlémů

dVeŘe o schod VÝŠ 
neŽ Parket

triBuna V JinÉ VÝŠkoVÉ 
ÚroVnÍ neŽ Parket

imPorViZoVaná udÍrna

neVhodnÉ umÍstĚnÍ 
schodŮ Proti Zdi

stYk mnoha VÝŠkoVÝch 
ÚroVnÍ na maLÉm Prostoru

komPLikoVanÉ sPoJenÍ meZi 
restauracÍ a Parketem

Wc nePŘÍstuPnÉ ZVenku,
maLá kaPacita Pro VenkoVnÍ akce



současnÝ staV

pohleD DovnItŘ - výškové úrovně
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současnÝ staV

sItuace - stŘechY
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současnÝ staV

půDorYs 1. np - Řešená část oBJektu

čÍsLo VÝkresu

mĚŘÍtko

datum

1.02

1 :  400

3 /  10 /  2018



náVrh

souhrnná zpráva

cÍLe náVrhu

cílem návrhu je navrhnout provoz s jednodušší cirkulací osob 
v interiéru i mezi interiérem a exteriérem. cílem je navrhnout 
prostor, které bude fungovat jako klubová hospoda. úkolem je 
navrhnout adekvátní zázemí výčepu, vzhledově sdjednotit celý 
objekt, obecně zlepšit přístupnost, navrhnout wc přístupné 
zvenku i zevnitř hospody. 

pro vyřešení těchto dílčích cílů je třeba řešit celkovou funkční 
koncepci areálu. návrh lze rozdělit na čtyři funkční celky:

1 - podium s parketem
2 - hospoda
3 - sportovní zázemí
4 - vstup a technické zázemí

náVrh - interiÉr

Výčep
prostor výčepu navrhujeme upravit pro potřeby klubové 
hospody, zadní místnost nově pro pořádání šipkových turna-
jů. tyto dva hlavní prostory budou propojeny a budou sloužit 
hostům.
v části klubové hospody je navržena stěna úspěchů. vstupní 
dveře jsou přesunuty tak, aby nedocházelo ke kolizím před 
barem. Bar je předsunut ze své současné pozice - tím se získá 

více místa pro zázemí, šatny a wc personálu.
zázemí dále zahrnuje hlavní přípravnu jídel, venkovní 
přípravnu jídel, wc pro hosty a zázemí pro personál.

cirkulace, vstupy
vchod je oproti stávajícímu stavu posunut o cca 3,5 m směrem 
ke středu hospody. Je navrženo výdejní okno z baru na tribunu. 
toalety budou přístupné z restaurace, venkovního parketu a z 
prostoru pro hraní šipek. přípravna jídel bude nově přístupná 
zepředu přes tribunu.
přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
je zajištěn ze západní strany po rampě a dále přes parket.

Vybavení výčepu
na provozovateli je zvážení možnosti čepování tankového piva. 
tank by mohl být umístěn ve sklepě v chladicím boxu a pivo 
potrubím dovedeno k výčepu. odpadla by nutnost častého 
chození do sklepa.
Je navržen nový komín pro krb umístěný ve středu dispozice 
klubové hospody. Další komín je navržen pro gril a udírnu ven-
kovní přípravny jídel. klenbové oblouky navazující na komín 
uvnitř dispozice budou odstraněny v případě nepotvrzení jejich 
nosné funkce.

Zázemí 
sklad a kancelář jsou přesunuty do nové místnosti navazující 
na prostor pro hraní šipek.

venkovní přípravna jídel je vybavena pracovním pultem a 
spotřebiči dle výběru, grilem a udírnou. zvenku je výdejní okno 
zavíratelné.

Jsou navržena nová wc na místě bouraných stávajících wc. 
nová wc jsou přístupná z parketu a z prostoru výčepu.

náVrh - eXteriÉr

Podium s parketem
podium bude řešeno jako rekonstrukce stávajícího stavu se 
zachováním části obvodových zdí a doplněním o sjednocenou 
střechu. na místě objektu garáže bude zázemí podia. podium 
je navržené jako otevřené - bez stávajících vrat.

ve zdi podél parketu jsou navržena nová posuvná vrata 
směrem k sáňkovačce a naproti nim nové schody směrem ke 
hřišti. při akcích tak hosté mohou využívat i přilehlých prostor 
a rozptýlit se.

plocha parketu bude dřevěná, umístěná na podkladové rámové 
konstrukci. na západní straně parketu jsou navrženy schody s 
rampou pro vyrovnání výškové úrovně parketu s okolím.

střecha a tribuna

z důvodu vizuálního sjednocení celé stavby je navrženo 
obložení latěmi s černým nátěrem zdi pod nimi. 

střecha stavby bude vyrovnána do jednoho sklonu např. po-
mocí dodatečné konstrukce z latí na stávající konstrukci.

pochozí povrch tribuny je navržen z hladkého broušeného be-
tonu. schodiště naproti zdi výčepu je zrušeno a je nahrazeno 
schodištěm naproti parketu. Je navrženo nové zakrytí vstu-
pu do sklepa včetně dveří. zastřešení tribuny v její jižní čás-
ti je nahrazeno novou konstrukcí navazující na zbývající část 
střechy. v čelní části tribuny jsou nově umístěny stojany na 
kola, které jsou kotvené do tělesa tribuny.

Vstup do areálu a technické zázemí
u vstupu je navrženo šest parkovacích stání a nový jednoduchý 
dřevěný objekt sloužící jako zázemí, kde je místo na kontejner 
s trávou, garáž pro traktůrek na sekání trávy a sklad. stáva-
jící vstupní objekt pro prodej vstupenek je navržek k demolici. 
Blízko vstupu je z vnější strany areálu plánované veřejné wc.
povrch před objektem zázemí a povrch parkovacích stání je 
navržen jako zatravňovací dlažba. povrch před tribunou a před 
vjezdem je navržen jako betonový.

KONTEJNER NA TRÁVU GARÁŽ SKLAD
VEŘEJNÉ

WC

SPORTOVNÍ
ZÁZEMÍ

PODIUM
PARKET

VSTUP
TECHNICKÉ

ZÁZEMÍ

RESTAURACE
WC
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Bourané konstrukce  - parket
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Bourané konstrukce  - výčep
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Bourané konstrukce - vstup
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Podium a Parket VstuP

ZáZemÍ Podia terasa restaurace triBuna stánÍ 6x

VeŘeJnÉ Wc VstuP / VJeZd
do areáLu

tech. ZáZemÍ
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ZáZemÍ Podia

Podium

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

dŘeVĚnÝ Parket

VenkoVnÍ kuchYŇ
PŘÍPraVna JÍdLa

PosuVná Vrata
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stĚna ÚsPĚchÚ
VÝčeP

ProPoJoVacÍ
okÉnko

kLuB / ŠiPkY

PŘÍPraVna
JÍdLa

ZáZemÍ PersonáL

skLad /
kanceLáŘ

Wc ŽenY Wc muŽi

Vchod do skLePa

VÝdeJnÍ okÉnko

krB
VenkoVnÍ kuchYŇ
PŘÍPraVna JÍdLa

terasa
se stoLY

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
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navržené konstrukce - vstup
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konteJnerY

konteJner
na tráVu

BetonoVÝ
PoVrch

ZatraVŇoVacÍ
dLaŽBa

ZatraVŇoVacÍ
dLaŽBa

ParkoVacÍ
stánÍ 6x

traktŮrek
na tráVu

skLad + reZerVa
(sPortoVnÍ VYBaVenÍ aPod.)

1.13



náVrh

vIzualIzace - pohleD ze hŘIště



náVrh

vIzualIzace - naDhleD



náVrh

vIzualIzace - vněJší pohleD na areál

okna maJÍ Z VenkoVnÍ stranY 
kaŽdou druhou LaŤ VYnechanou



náVrh

vIzualIzace InterIéru - naDhleD

kLuBoVá hosPoda ŠiPkY - seZenÍ VÝčeP ŠiPkY - hra skLad / kanceLáŘkuchYŇVenkoVnÍ kuchYŇ Wc ŽenY Wc muŽikrBstĚna ÚsPĚchŮ



náVrh

vIzualIzace - vchoD Do hospoDY/sklepa
detaiL FasádY
dŘeVĚnÉ LatĚ na černĚ 
natŘenÉm PodkLadu

noVĚ ZPracoVanÝ
Vchod do skLePa

VÝdeJnÍ okÉnko



náVrh

vIzualIzace InterIéru - pohleD z Baru

PohLed Z VÝčePu
stĚna ÚsPĚchÚ V PoZadÍ

ŽidLe ton - BerGamo
BarVa naturaL

stĚna ÚsPĚchŮ háčkY u stroPu
-

VYstaVenÍ FotoGraFiÍ, 
diPLomŮ, aPod.



náVrh

vIzualIzace InterIéru - pohleD na Bar

PŘisaZenÉ stroPnÍ
sVÍtidLo



náVrh

vIzualIzace InterIéru - krB

ŽidLe ton - BerGamo
BarVa naturaL

tŘÍstranná
krBoVá VLoŽka



náVrh

vIzualIzace InterIéru - hospoDa

oPĚrkY
černĚ namoŘenÉ dŘeVo

VYkLáPĚnÍ oken PouZe 
V hornÍ části



náVrh

vIzualIzace InterIéru - stěna úspěchů

VYkLáPĚcÍ PoLičkY s ÚchYtkami Ve 
FormĚ háčkŮ

oteVŘenÝ staV
PoLoŽenÍ PŘedmĚtu
ZaVĚŠenÍ na
háček ZesPod

ZaVŘenÝ staV
na háček LZe ZaVĚsit PŘedmĚt



náVrh

vIzualIzace InterIéru - hospoDa
taPeta
VáLečkoVÝ VZor
VYcháZeJÍcÍ Z kLuBoVÉho Znaku



náVrh

vIzualIzace InterIéru - pohleD ven

VeLkoFormátoVá teLeViZe



náVrh

vIzualIzace InterIéru - šIpkY / kluB



náVrh

vIzualIzace InterIéru - šIpkY / kluB

PŘisaZenÉ sVÍtidLo



náVrh

vIzualIzace InterIéru - šIpkY / kluB
VYmeZenÍ Prostoru 

Pro hráče
odhaZoVacÍ čárauZamYkateLnÉ

ZásuVkY Pod LaVicÍ



náVrh

vIzualIzace InterIéru - šIpkY / kluBstáVaJÍcÍ
eLektronickÉ terče

meZi ProstŘednÍmi terči Jsou 
umÍstĚnY dVeŘe steJnÉ BarVY 

Jako oBkLad VedoucÍ do
skLadu / kanceLáŘe



náVrh

vIzualIzace InterIéru - šIpkY / kluB
taPeta

VáLečkoVÝ VZor
VYcháZeJÍcÍ Z ŠiPkoVÉho motiVu

VÝstaVnÍ sYstÉm
s háčkY na ZaVĚŠenÍ

ocenĚnÍ, FotoGraFiÍ aPod.



náVrh

vIzualIzace InterIéru - sklaDskLadoVánÍ uBrusŮ,
skLa a daLŠÍho VYBaVenÍ

-
PosunoVacÍ dVeŘe

JednacÍ
stŮL



náVrh

DetaIl - Řešení lavIc a topení



náVrh

DetaIl - Řešení lavIc a topení

tĚLeso toPenÍ

koteVenÍ LaVic,
černá BarVa



náVrh

vIzualIzace exterIéru - parket

Parket Z Prken na sraZ antracitoVĚ černÉ koVoVÉ PrVkY



náVrh

vIzualIzace exterIéru - kuchYně

ZáVĚsnÝ Pás ŽároVek taBuLe s naBÍdkou



náVrh

vIzualIzace exterIéru - poDIum

PŘÍstuP Po schodech a Po ramPĚPŘÍstuP Po schodech

sedacÍ hrana

Parket Z Prken na sraZ



náVrh

vIzualIzace exterIéru - tech. oBJekt



náVrh

vIzualIzace InterIéru - wc mužI

modrÉ dLaŽdice
20x20 mm, raL 5015

BÍLÉ dLaŽdice
20x20 mm, raL 9010

nereZoVÝ PisoároVÝ
ŽLaB

skrYtÝ Led
Pásek



náVrh

drnh kromĚŘÍŽ

reFerenční stavBY

reFerence krBu a Baru -  černÝ koV 

hospoda v máslovicích
bod architekti ,  2018

reFerence náZVu kLuBu

sportovní klub voselno úsilné
re architekti

reFerence tech. ZáZemÍ 

technické zázemí zahrad v kroměříži
drnh architekti

reFerence LaŤoVÉ FasádY

sportovní hala líbeznice
m1 architekti



náVrh

statIstIka

Počet mÍst na seZenÍ u stoLu V hLaVnÍ části  restaurace
Počet mÍst na seZenÍ u stoLu V kLuBu /  ŠiPkárnĚ
Počet mÍst ceLkem

Počet mÍst na seZenÍ Ve skLadu /  kanceLáŘi

Počet osoB PersonáLu

Počet Wc ŽenY
Počet Wc muŽi
Počet PisoárŮ muŽi
Z toho Wc Pro os.  se snÍŽenou
schoPnostÍ  PohYBu a orientace

PLochY
1.1 Podium
1.2 ZáZemÍ Podia
1.3 dŘeVĚnÝ Parket
1.4 VenkoVnÍ terasa
1.5 VenkoVnÍ kuchYŇ
1.6 chodBa
1.7 Wc
1.8 hLaVnÍ část restaurace
1.9 kLuB /  ŠiPkY
1.10 skLad /  kanceLáŘ
1.11 kuchYŇ
1.12 ZáZemÍ ZamĚstnancŮ
1.13 technickÝ oBJekt

 ceLkem

48
17
65

6

4

4
2
5
2

50,0
16,9

309,9
139,4

17,9
15,1
43,2
96,9
56,3
15,3
17,9
38,5

112,6

929,9

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu ma-
jitele autorských práv nelze tuto PD kopírovat ani jinak 
šířit. Informace z tohoto projektu mohou být použity pouze 
v souvislosti s tímto projektem. V případě, že bude třeba 
provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným au-
torizovaným subjektem k těmto úkonům je autor návrhu. 
Jakékoliv další změny projektu v dalších fázích nelze činit 
bez souhlasu autora. Tato dokumentace nezahrnuje do-
davatelskou dílenskou dokumentaci.  Rozsahově se jedná 
o studii. Větší podrobnosti budou doplněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 


