Multifunkční hřiště:
• ve výkazu výměr chybí kompletní oplocení hřiště včetně branek, zemních prací pro patky,
základové patky a chráničky pro ocelové sloupky (např. z PVC DN 250 SN4)
Ve VV je definovaná komplet Aréna KPL, následně dle vznesených dotazů byly doplněny položky
jednotlivě, ze kterých se aréna skládá – specifikace materiálu je definována v PD. Pokud VV
zobrazuje položku komplet, jedná se vždy o agregované položky obsahující jak dodávku, tak
montáž a dále dle PD.
• tím by se definovalo z jakého materiálu oplocení bude (v půdorysu je poznámka pozinkované
oplocení v. 5m, v pohledu je kombinace dřevěného a pozinkovaného), jakého profilu jsou
ocelové stojny, rozměry oka drátěného oplocení a zároveň tloušťky drátu - potřeba oplocení
doprojektovat
Kompletní dokumentace k aréně byla doplněna a je nyní v PD a doplněno o položky VV. Z té nyní
vyplývá, že se jedná o dvě patra pozinkovaných panelů (zvýšeny o patro v oblasti branek) a 3m
ochranných sítí. Dřevěné oplocení je kolem jednotlivých části hřišť, nikoliv u sportovního hřiště, a
které je napojené na betonové bloky oplocení.
• v PD je poznámka ohledně opatření proti rezonanci oplocení - co si pod tím projektanti
představují?
Opatření proti rezonanci v PD obsahuje minimální požadavky na rezonanci při nárazu míče do
oplocení (viz samotný text studie). Vzhledem k tomu, že se vnitroblok nachází v blízkosti obytných
domů, je tento požadavek stanoven na max. 78.0 dB pro navrhované pozinkované panely. Architekt
předpokládá, že hodnoty uvedené v opatření budou v rámci konstrukce sportovní arény dodrženy.
• ve výkazu výměr chybí položka pro nalajnování čar hřiště, zároveň není jasné pro které sporty
má hřiště sloužit (fotbal, volejbal, tenis, basketbal ...), ve výkrese rozdělení základních
povrchů nejsou všechny uvedené
Lajnovaní hřiště je součástí montáže arény. Proto je nutné vycházet z výkresu SO01.08 Půdorys –
část F, kde je lajnování vyobrazené.
• ve výkazu a PD chybí sportovní vybavení pro multifunkční hřiště (např. volejbalové sítě,
fotbalové brány, koš pro basketbal atd.) včetně jejich ukotvení (otvory pro vsunutí
volejbalových sloupků, ukotvení fotbalových branek …)
Nutno vycházet z výkresu SO01.08 Půdorys - část F, kde jsou vyobrazené jednotlivé sporty. V
přidaných položkách VV se pak nachází doplněné basketbalové koše ostatní jsou součástí dodávky
arény dle dodavatele.
Ostatní:
• ve výkazu výměr chybí zemní práce pro výkop patek sloupů oplocení včetně odvozu zeminy a
skládkovného
Výkopy jsou součástí montáže jednotlivých prvků.
• ve výkazu výměr chybí základové patky pro sloupy oplocení včetně chrániček pro sloupky
(viz multifunkční hřiště)
Součástí montáže arény – agregované položky D+M / KPL
• je potřeba definovat tloušťku materiálu ocelových sloupků oplocení
Viz doplněné položky v rámci prvních vznesených dotazů.

• ve výkrese bouracích prací je horolezecká stěna - demontáž stěny chybí ve výkazu výměr
Agregát dle položky č. 34 K 966001114 Odstranění DH.
• ve výkazu výměr chybí položka pro položení textilie geofiltex - je tam uveden jenom materiál
Položka je uvedená D+M (dodávka + montáž)
• v PD chybí řez a nebo pohled pro dřevěné podium - jak bude vypadat
Dílenská výrobní dokumentace bude zpracována vybraným dodavatelem a následně schválena.
Základní představa je nově znázorněna na výkrese SO01.23 Podium
• ve výkresu řezy územím je pod betonovým oplocením podsyp ze štěrku frakce 8-16 - chybí ve
výměře ve výkazu
Cena v položce: č. 39
K
767_R Montáž oplocení – betonové bloky kpl
1,000 –
započítávat do ceny montáže KPL.
• dopadové rohože u obou dětských hřišť - výška, barva, proč rohože (SBR se prodává v rolích
š. 1,22 m a délky 20 m
SBR role nebudou akceptovány. Jedná se o bezpečnostní gumové rohože 1,5x1,0m, které splňují
požadavky kritické výšky pádu až do 3,0m CFH pro dětská hřiště (nutno doložit certifikaci TUV či
jiné autorizované instituce). Zároveň musí být schopny po zasetí prorůst trávou, aby si hřiště
zachovalo přírodní vzhled.

• hrací prvky, které jsou uvedené ve výpisu prvku A-E - je nutné dodržet přesné znění a rozměry
(každý dodavatel dodává svoje certifikované herní prvky, které se ale můžou v nějakých
drobnostech lišit) nebo se jedná jenom o představu toho co si investor přeje?
Navržené herní či sportovní prvky jsou referenční, architekt však trvá na dodržení situačníchrozměrových, bezpečnostních, funkčních a věkových nároků. Zároveň je požadováno splnění
minimálních požadavků podle PD (funkčnost, certifikace, udržitelnost, záruky).

