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Údaje o stavb
Popis místa stavby
Budova sokolovny a p)ilehlého sportovního areálu se nachází v bezprost)ední blízkosti
centra Železného Brodu na levém b)ehu )eky Jizery. Hlavní vstup do budovy a vjezd do
areálu je z ulice Masarykovy (vjezd výškov limitován st)íškou), další vstup na pozemek
je možný též z Jiráskova náb)eží. Parcela je rovinná, z jižní strany ohraniená svahem
s tlesem železniní trati. Ze strany severní je lemována zahradami a dvory obytných
dom. Smrem západním se pozemek zužuje ve tvaru klínu.
Samotná budova sokolovny pochází z roku 1928, k ní byla v osmdesátých letech
p)istavna sportovní hala. V areálu se dále nachází venkovní sportovišt a to beach
volejbalové h)išt, asfaltová plocha (d)íve sloužila v zim jako kluzišt), dále 2
volejbalová h)išt na antukovém povrchu (nyní prakticky nevyužívaná) h)išt na malou
kopanou s umlým povrchem. V areálu se dále nachází drobné pozemní stavby:
klubovna zvaná vajzovna, bouda u volejbalových h)iš a zázemí umlého h)išt.
V západním cípu areálu se nachází kiosek.

Urbanistické a architektonické ešení
Budova pvodní sokolovny ustupuje z uliní fronty Masarykovy ulice a má kultivovaný
p)edprostor s paríkem se sochou T.G. Masaryka. Symetrická uliní fasáda je po levé
stran doplnna zast)ešenou vjezdovou bránou lemovanou „ strážními baštami“ –
plkruhovými výstupky. Ve)ejný charakter budovy umocuje dvojice figur – muže a ženy
na pilí)ích nad balkonem druhého nadzemního podlaží. Budova sokolovny byla
v prbhu asu rozši)ována, jižní a severní ást 2.NP byly doplnny p)ístavbou, na jihu

bytem správce a na severu ubytovacími pokoji. Dále pak p)ibyla sportovní hala v zadním
traktu.
Dle požadavk investora zachováváme byt správce a nov navrhujeme ubourat
nepvodní severní p)ístavbu podél sálu sokolovny a nahradit ji novou p)ístavbou na
celou ší)ku p)ízemí. P)iemž pvodní architektonicky cenná ást budovy do ulice
Masarykovy bude zachována v pvodním vzhledu. Nov pojatá st)ední ást budovy
bude však architektonicky pojata tak, aby reflektovala dobu vzniku, tedy v soudobém
pojetí. Sportovní hala dostane též novou podobu, krom zateplení dojde též ke zmn
lenní okenních a dve)ních otvor.
Sportovní areál bude v rámci rekonstrukce modernizován a doplnn o nové prvky.
Zstane beachvolejbalové h)išt a h)išt na malou kopanou s umlým povrchem. Nov
se vybuduje volejbalové h)išt s umlým povrchem na míst stávajících antukových
dvorc. Zbuduje se skate park a upraví plocha pro zimní kluzišt. Stávající drobné
objekty zázemí sportoviš budou sanovány a nahrazeny novými. Dojde k modernizaci a
rozší)ení areálového rozvodu vody, osvtlení a oplocení. Bude doplnna komunikaní
sí a zahradní úpravy vetn výsadby vzrostlé zelen.
Dopravní )ešení je zpracováno ve dvou variantách: ve variant A je krom stávajícího
vjezdu p)es autobusové nádraží doplnn vjezd ze zakonení Jiráskova náb)eží. Ve
variant B je pro zadní vjezd využito zahrady – nezastavné parcely v )ad rodinných
dom lemujících Jiráskovo náb)eží. ešení dopravy v klidu (výpoet potu parkovacích
míst) bude p)edmtem další fáze projektu, ale lze p)edpokládat nutnost parkovat vtší
množství aut v areálu. Proto i parkování je )ešeno ve variantách, kdy ve variant A je jen
malé množství parkovacích míst (20), zatímco ve var. B jich je 57. Každopádn je t)eba
najít ješt jiná místa k parkování mimo samotný areál.
Dispoziní ešení
Dm je navržen tak, aby sploval nároky sportovních oddíl a zárove umožoval
konání spoleenských a kulturních akcí. Dispozice je navržena tak, aby umožovala
jednotlivé ásti budovy provozovat nezávisle na sob bez vzájemného provozního
k)ížení. Je tak možno oddlit provoz restaurace, ubytovací ásti, sportovní haly a jejího
zázemí. Zárove však mohou být jednotlivé provozy v p)ípad pot)eby propojeny a
synergicky se doplovat (restaurace + spoleenský sál, apod.).
Celá budova je nov )ešená bezbariérov. Ke vstupu do budovy je navržena rampa,
další rampa pak nahrazuje vyrovnávací schdky mezi zádve)ím a vstupní halou. Dále
pak bezbariérový p)ístup zajišuje oboustrann p)ístupný výtah, který propojuje všechna
podlaží budovy.
1.PP
Suterén budovy je p)ístupný trojicí schodiš a jedním zásobovacím vstupem ze dvora.
Po hlavním schodišti doplnném nov výtahem se dostáváme do haly, odkud je
p)ístupná klubovna (odpoívárna, recepce). Tato místnost mže být v dob konání
spoleenských akcí využívána jako bar nebo salonek. Dále je z této haly p)ístupný

prostor technického zázemí. P)es klubovnu se dostáváme do spojovací chodby
k šatnám pro sportovce. Tyto šatny jsou doplnny hygienickým zázemím. P)es toto
zázemí se dostáváme do isté chodby s dvma schodišti, které vedou do sportovní haly
a sálu. V 1PP je navíc navržena prostorová rezerva nap)íklad pro umístní wellness.
1.NP
V úrovni p)ízemí se nachází 3 vstupy do objektu. Z hlavního prelí jsou to hlavní
vstup do budovy a vstup do ubytovací ásti (spolený se vstupem do restaurace). Ze
dvora jsou pak t)i únikové východy, které lze p)ípadn použít jako vstupy pro kapelu
(úinkující, sportovce). Hlavní vstup je doplnn pokladnou, dále se dostáváme do
schodišové haly s výtahem, a p)es ni do foyeru. Z haly je též možno vstoupit do
restaurace. Foyer je doplnn šatnou a toaletami, je z nj vstup jak do sálu sokolovny, tak
do sportovní haly. Sál sokolovny bude primárn koncipován jako spoleenský
s možností vytvo)ení podia z praktikábl. Nový obklad stn na bázi HPL se
zabudovanými rezonátory zajistí zlepšení akustických parametr p)i souasné
mechanické odolnosti vi úderm míe p)i p)ípadném sportovním využití (pozn.: sál
rozmrov nespluje parametry pro volejbalové h)išt). Souástí sálu bude p)ísálí, na
které navazuje sklad mobiliá)e. Mobiliá) bude tvo)en skládacími event. stohovatelnými
stoly a stohovatelnými židlemi. Dále budou ve skladu uloženy praktikábly a náiní pro
sportovní úely. Na podium navazuje zázemí (back stage) s toaletami a šatnou umlc.
Sál s restaurací bude možno propojit prost)ednictvím skládací stny. Restaurace má
hlavní vstup nov ze severní strany. Je doplnna novými toaletami, v míst pvodních
toalet bude šatna personálu. Restauraci dopluje salonek. Varna se nachází ve stejném
míst jako dnes, nov je však propojena se sklady v suterénu vlastním schodištm a
nedochází tak ke k)ížení provoz. P)ístup do sportovní haly je p)es foyer a schodišt.
Sportovní hala bude koncipována jako víceúelová, krom využití pro rzné druhy sport
(volejbal, basketbal, malá kopaná, házená atd. bude umožovat konání koncert. Budou
obnovena okna a doplnny únikové východy. Zstane zachováno pracovišt zvuka)e a
balkony. Nov budou instalovány posuvné skládací stny (eventuáln rolovací i
shrnovací sít zabraující p)eletu mí mezi h)išti) pro možné rozdlení sportovní haly
na více menších sportoviš.
2.NP
Zásadní zmnou oproti stávajícímu stavu je vybudování balkonu a galerie na severní
stran sálu a tím celkové zatraktivnní jak pro spoleenské, tak sportovní události.
Z galerie lze p)es schodišt vstoupit na ku)ácký balkón na st)eše mezi sokolovnou a
sportovní halou. Ze schodišové haly je p)ístupná VIP klubovna (volební místnost) a
tanení sál (též stolní tenis, aerobik, cviení pro maminky s dtmi atd.). Souástí
taneního sálu jsou i hygienická za)ízení s p)ebalovacím pultem, sklady sportovního
náiní a kancelá) pro župu. Sportovci se do taneního sálu dostanou hlavním vchodem
p)es recepci a šatny v 1PP, poté vystoupají do 2NP po schodech v severní ásti budovy
a p)es chodbu/balkón p)iléhající ke spoleenskému sálu, se dostanou do taneního sálu.
Tento prostor je možno využít i samostatn pro po)ádání menších výstav, p)ednášek i
seminá) p)ípadn ve spojení s VIP klubovnou. V p)ípad ples pak budou všechny
prostory propojeny vetn nového balkonu u sálu v severní ásti. Severní ást je stejn
jako dnes vnována pokojm, nov ve vyšším standardu, tedy se samostatnou
koupelnou a wc pro každý pokoj. Chodba k pokojm bude osvtlena ve dne pomocí

svtlovod ve st)eše. Byt správce zstává nezmnn, bude pouze mírn zmenšen o
prostor, který zabere výtah.
3.NP
Z pvodních dvou schodiš, která vedla do tohoto podlaží, zstane zachováno jen to
severní. Toto podlaží je vnováno ubytování a to ve ty)ech osmilžkových pokojích.
Jsou zde samostatné sprchy a wc pro muže a ženy. Bude obnovena promítací kabina,
tentokrát bude však spíše využívána jako pracovišt zvuka)e a osvtlovae. Do tohoto
podlaží také ústí výtah.

Technické ešení
Založení objektu
Stávající.
Svislé nosné, obvodové konstrukce
P)evážn stávající. Nové nosné stny vyzdny z tvárnic typu therm.
Vodorovné nosné konstrukce
Nové stropy budou tvo)eny železobetonovými deskami tl. cca 20 cm.
Píky
Budou zdné z keramických p)íkovek tl. 15 cm. Mezi jednotlivými prostory s požadavky
na zamezení p)enosu hluku budou použity tvárnice AKU s dostatenou vzduchovou
neprvzdušností.
Schodišt
Všechna schodišt budou železobetonová prefabrikovaná a obkladem stup litým
terasem nebo keramickou dlažbou. Schodišt budou min. ší)ky 120 cm.
Výtah
Je navržen jeden lanový výtah bez strojovny s kabinou o rozmrech 1,1 x1,4 m. šachta
výtahu bude železobetonová.
Podlahy
Sportovní sál a sokolovna palubovka (repase nebo nová). Na sportovním sále
p)íležitostn p)i spoleenských akcích koberec v rolích (ochrana palubovky p)ed
mechanickým poškozením). Na sále sokolovny budou lajny nat)eny prsvitnou
bezbarvou fluorescentní barvou, která se objeví jen p)i zapnutém ultrafialovém osvtlení.
Ostatní ve)ejné prostory keramická nebo kamenná dlažba, ubytovací pokoje koberec,

byt správce v chodb, na wc a v kuchyském koutu keramická dlažba, v pokojích
parkety.

elektrárny by mohla být vyrovnaná bilance spot)ebované a vyrobené energie. (Pozn.:
Od roku 2018 bude pro ve)ejné budovy povinná tzv. nulová spot)eba energie)
Akustické ešení

Výpln otvor
Okna budou d)evná z europrofil v šedé barv. Zasklení bude kvalitními dvojskly nebo
trojskly (min. Uw = 1,0 W/Km2). Vchodové dve)e do domu budou prosklené, zasklení
bezpenostním sklem.
Vstupní dve)e do jednotlivých ubytovacích pokoj a v rámci servisního zázemí budou
požární, bezpenostní do ocelové zárubn. Interierové dve)e ve)ejných prostor budou
plné i prosklené do obložkových zárubní.
Zateplení
Objekty sokolovny i sportovní haly budou zatepleny za úelem snížení energetické
náronosti. Velmi citliv je t)eba p)istupovat k zateplení historické budovy sokolovny, tak,
aby nebyly porušeny vyvážené proporce. To znamená, že bude použito rzných tlouštk
zateplení, p)ípadn budou ásti budovy izolovány zevnit). St)ední k)ídlo a sportovní hala
již budou zatepleny klasicky minerální vatou jednotné tloušky dle výpotu.
Stecha

Bude zpracován projekt akustického )ešení. Zadáním bude víceúelový sál s krátkou
dobou dozvuku a s možností elektroakustického ozvuení. Pro další stupe musí
investor stanovit nároky na odhlunní vnjšího prost)edí s ohledem na plánované
využití (jiné nároky na tiché divadelní inscenace než na rockový koncert nebo ples).
V p)ípad vyšších nárok doporuuji možnost rozdlení horního p)ísálí posuvnou
skládací stnou, tak aby v p)ípad pot)eby bylo možno p)ísálí oddlit od balkonu stejné
ší)e jako má balkon na severu.
Interiéry
Projekt interiér by ml být zpracován soubžn s dokumentací provedení stavby. Ml
by )ešit barevnost, materiály, povrchy, osvtlení, informaní systém budovy, koordinaci
polohy technických za)ízení, idel EZS, EPS, reproduktor, evakuaního rozhlasu apod.
Scénická technologie
Nad sálem budou umístny rampy pro scénické osvtlení, sál bude vybaven
reproduktory, bodovými tahy. V objektu by bylo vhodné umístit též dataprojektory, lcd
monitory apod. Bude )ešeno v dalším stupni PD.

Stávající st)echy budou opraveny, nové st)echy nad p)ístavbami ve 2.NP budou ploché.

Plochy a objemy:
Klempíské prvky
Užitná plocha:
Budou provedeny v titanzinkovém nebo povrchov upraveném ocelovém plechu v šedé
barv.
Zábradlí
Budou )ešena v rámci projektu interiéru. Z dvodu možného sportovního využití sálu
sokolovny budou zábradlí a otvory nad nimi po obvodu sálu doplnna odnímatelnými
sítmi, p)ípadn stahovacími roletami, aby se zabránilo padání mí na galerii a balkon.

1PP: 664,4 m2
1NP: 2178,1 m2
2NP: 696,7 m2 + ku)ácký balkón 70,9 m2
3NP: 178,8 m2
Celkem: 3788,9 m2

Obestavný prostor: cca 26 350 m3

Energetická koncepce vytápní, vtrání a ohevu teplé vody
Systém vytápní bude uren v následující fázi projektu, bude dodržena koncepce
nízkoenergetické stavby, p)ípadn stavby s nulovou spot)ebou energie. P)edpokládá se
vytápní plynem, p)ípadn tepelným erpadlem zem-voda. Vtrání budou zajišovat
vzduchotechnické jednotky s rekuperací a vysokou úinností. Objekt bude koncipován
jako neku)ácký (mimo venkovních balkon). Plochá st)echa sportovní haly by byla
vhodná pro osazení fotovoltaických panel. Dá se p)edpokládat, že za podmínky nízké
energetické náronosti na vytápní a osazení dostaten výkonné fotovoltaické

Kapacity osob:
Ubytovací ást :

2NP …4x6 lžkový pokoj
3NP …4x8 lžkový pokoj
Celkem:

24 osob
32 osob
56 osob

Restaurace: 21 stol pro 4
3 lavice pro 9
Salónek
Barové židle
Celkem:

84 osob
27 osob
30 osob
9 osob
150 osob + obsluha (cca 5 osob)

Klubovna v 1PP:

21 osob + obsluha baru (cca 2 osoby)

Sportovní hala
a) sportovní utkání:
sportovní hala (sportovci i diváci) 244 osob
ochoz (diváci)
70 osob
Celkem
314 osob
b) koncert na stání:
sportovní hala
hledišt sport. haly
Celkem

538 osob
54 osob
592 osob

Sál + písálí, balkón a tanení sál
a) Sportovní utkání:
sál + p)ísálí
balkon y
VIP klubovna
Celkem

90 osob
86 osob
32 osob + obsluha baru (cca 2 osoby)
208 osob

b) koncert na stání:
sál + p)ísálí - hledišt
- jevišt
balkón (místa na stání)
tanení sál
VIP klubovna
Celkem

272 osob
11 osob
13 osob
120 osob + pódium max 3 osoby
32 osob + obsluha baru (cca 2 osoby)
453osob

c) koncert na sezení / konference:
sál
- hledišt (p)enosné židle)
- jevišt
balkón (p)enosné židle)
Celkem

323 osob
11 osob
33 osob
367 osob

d) ples:
sál + p)edsálí - místa k sezení
155 osob
- místa na stání
134 osob
- jevišt
11 osob
balkony (p)enosné židle)
20 osob
VIP klubovna
32 osob + obsluha baru (cca 2 osoby)
tanení sál (diskotéka/cimbálovka) 120 osob + pódium max. 3 osoby
Celkem
477 osob

V Brn dne 29. srpna 2012
Vypracoval: Ing.arch. Adam Rujbr, Ing. Pavlína Borovcová

