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Popis projektu 

Poskytovatel: 

Národní sportovní agentura 

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 11800 Praha 1 

Identifikační číslo 162D52100M092 

Identifikační číslo EIS RM21-00124 

Program: 

16 252 Regionální sportovní infrastruktura 

Název akce (projektu): 

00497126 - Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace - 

Víceúčelové venkovní hřiště - výstavba 

Účastník: 

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko 

IČ 00497126 

Místo realizace Blansko 

Alokace v území (LAU) CZ0641 Blansko 

Osoba oprávněná Ing. Pavel Dvořáček 

Cíl akce (projektu), účel: 

Výstavba víceúčelového venkovního hřiště 

Popis realizovaných prací 

Jedná se o novostavbu víceúčelového hřiště a novostavbu dráhy a doskočiště pro skok daleký. 

Stavba je provedena v intravilánu města Blansko v areálu Střední školy technické 

a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace. Jedná se o prostor veřejnosti nepřístupný. 

Dotčené území se nachází v zastavěné části města, v platném územním plánu města Blanska 

je vedeno jako stabilizované plochy občanské vybavenosti. V blízkém okolí se nachází 

zpevněné a nezpevněné plochy školy, budovy školy a zděná trafostanice. Odvodnění řešeného 

území je přirozeně vsakem do podloží na nezpevněném terénu. 

Hřiště 

Vybudováno je nové venkovní hřiště o rozměrech 45x28m, s povrchem z umělé trávy 

a s křemičitým vsypem do 80% výšky vlasu. Plocha hřiště bude využívána víceúčelově, na ploše 

jsou vyznačeny kurty a hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a basketbal. 

Předpokládá se celoroční užívání hřiště. 

Obvod hřiště je lemován obrubníky ve výšce povrchu hřiště, zasaženými do betonového lože 

s opěrkou z betonu. Patky pro mobiliář hřiště jsou betonové s rozměry dle výkresové 
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dokumentace. Odvodnění hřiště je zajištěno vodopropustností povrchu a systémem 

drenážního potrubí, svedeného do vsakovacího zářezu o objemu 8m3mimo hřiště. 

Hřiště je po celém obvodu oploceno poplastovaným pletivem do výšky 4,0m, za brankami jsou 

ochranné sítě. 

Skok daleký 

Dráha rozběžiště pro skok daleký má rozměry 40x1,22m, je zhotovena z polyuretanu, je 

vodopropustná a odolává hrotům atletických treter. Na konci rozběžiště je osazeno odrazové 

břevno dle platných norem. Okraje běžecké dráhy jsou lemovány zahradními obrubníky ve 

výšce nivelety běžecké dráhy, zasazenými do betonového lože s opěrkou z betonu. Doskočiště 

pro skok daleký má půdorysné rozměry 8,0x2,75m a je lemováno pryžovými obrubníky. 

Prostor doskočiště je vysypán pískem do výšky povrchu dráhy. 

Dodržení termínů a indikátorů, stanovených v RoPD 

Kód Termíny akce (projektu)       ukončení 

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem   31. 12. 2022 

2043 Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)     31. 12. 2022 

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30. 6. 2023 

Dílo bylo kompletně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků 31. 7. 2022. Tím byla akce 

(projekt) realizovaná, bylo také dosaženo cíle a účelu akce. 

Výstavbou hřiště byly splněny i stanovené indikátory – Výstavba sportovních zařízení a jejich 

zázemí a Zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním postižením v počtu 

1 ks. 

Datum kolaudace 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO, odbor stavební úřad, 

oddělení stavebního řádu, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, pracoviště: nám. Republiky 

1316/1, 678 01 Blansko dne 22. 8. 2022 jako doklad o povoleném účelu užívání stavby: 

víceúčelové hřiště, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký v areálu Střední školy technické 

a gastronomické Blansko, Bezručova 1601/33 na pozemcích parc. č. 1015/24 a 1015/25 

v katastrálním území Blansko. 
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Fotogalerie 
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