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ÚR

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

ozn.:měřítko:

+ 0,000 SO 2.5.3. = 310,90 m n m. Bpv

"ROSICE - ZÁTOKA" AREÁL KOUPALIŠTĚ
679/9, 679/29, 679/140, 679/141, 679/142, 679/79, 679/80, 679/81, 679/83, 679/84, 679/101, 679/102,
679/139, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175, 679/197, 1003/23, St.1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168,
 St. 2043, St. 2044, 3622, 5697/1, 679/82, St. 1172, St. 1173, 679/79, 679/80, 679/81, 680/31, 5697/1 v k.ú. Rosice

+ 0,000 SO 2.5.1. = 319,70 m n m. Bpv
+ 0,000 SO 2.5.0. = 310,60 m n m. Bpv

D.2  SO 2.1 VĚŽ, SO 2.2 EC, SO 2.3 PŘEVLÍKÁRNA, SO 2.4 SAUNA, SO 2.5 CHATKA

ANOTACE D.2.1

SO 2.1 VĚŽ
Objekt věže s lezeckou stěnou a tobogánem je umístěn na hraně vodní plochy v centru areálu na parc.č. 679/79, 679/80, 679/197, 679/182, 679/29, 679/173, 679/141 v k.ú.
Rosice u Brna. Věž má půdorysný rozměr 4,2x5,2 m a výšku 14,0 m. Terasa věže bude v úrovni 310,37 m n.m. Ve věži je schodiště se sedmi přímými rameny, z mezipodest jsou
výstupy na plošiny pro skoky do vody a nástup na tobogán umístěný u západní stěny věže. Konstrukce pro skoky přesahuje základní půdorys o 3,4 m. Jižní stěna věže je upravená
pro jištěné lezení, konstrukce přesahuje půdorys o 500 mm. Pod věží je dřevěná terasa 3,3x10,7 m a terasa 3,6x7,2 m s žebříky pro výstup z vody. Pod terasou je skrytá šachta s
přívody vody pro bazén.  Věž bude sloužit jako lezecká stěna, nástup na tobogán, skoky do vody i jako místo pro dozor plavčíka.
Tobogán vedle věže je navržený z plastových typových prvků skořepiny kotvené na středový ocelový sloup. Voda pro tobogán je čerpaná z vymezené části bazénu s vodními
rostlinami. Je nutný přívod elektřiny, pojistná skříň bude v objektu věže. Průměr otevřeného válce skořepiny je 1,0 m, vnější průměr celé sestavy je 6,3 m, výška je 7,0 m.

SO 2.2.x WC
Objekt záchodů je přízemní, nepodsklepená dřevostavba o půdorysných rozměrech 2,8 x 3,7 m a výšce 2,6 m. V areálu je WC umístěno na dvou místech – SO 2.2.1 v centru mezi
vodní plochou (parc.č. 679/141, 679/29; podlaha v úrovni 310,09 m n.m) a SO 2.2.2 v zadní západní části areálu a výstupu s turniketem (parc.č. 5697/1; podlaha v úrovni 309,92
m n.m). Objekty mají zrcadlově obrácený půdorys.
V předsíňce je umyvadlo, v kabině je záchodová mísa a v druhé pisoárový žlab. Vnitřní povrch stěn a příčky tvoří kompaktní desky, podlaha je z keramické dlažby s protiskluzem.
Na vnější stěně je venkovní sprcha. Objekt bude napojený na elektřinu, vodu z vodovodního řádu a kanalizaci. Objekt bude užívaný i v zimě a vytápění bude el. přímotopy.
Místnost má nucené větrání.

SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
Objekt převlíkárny je přízemní, nepodsklepená dřevostavba o půdorysných rozměrech 1,35 x 2,95 m a výšce 2,6 m. V areálu je převlíkárna umístěna na dvou místech – SO 2.3.1 v
centru mezi vodní plochou (parc.č. 679/142, podlaha v úrovni 310,09 m n.m.) a SO 2.3.2 v zadní západní části areálu a výstupu s turniketem (parc.č. 5697/1 podlaha v úrovni
309,92 m n.m.) Objekty mají zrcadlově obrácený půdorys
V převlíkárně jsou dvě kabiny, každá o půdorysné ploše 1,59 m2.  Vnitřní povrch stěn a příčky tvoří dřevěná hladká hoblovaná prkna s nátěrem. Podlaha je betonová, povrch
bude protiskluzný a opatřený impregnačním nátěrem. Objekt bude napojený na elektřinu. Objekt má pod střechou průběžný otvor, nebude vytápěný.
Součástí delší fasády bez dveří je lavice, na kratší straně jsou uzamykatelné boxy pro uložení drobných věcí návštěvníků areálu.

SO 2.4 SAUNA
Objekt sauny je umístěn v severní části oploceného areálu na hraně vodní plochy na parc.č. 679/172, 1003/23 v k.ú. Rosice u Brna. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu
tvořenou dvěma hmotami spojenými terasou a společnou střechou. Na terasu navazuje vířivka a ochlazovací bazének. Základní rozměry stavby jsou 16,28 x 9,83 m, výška je 2,7
m. Podlaha bude v úrovni 310,29 m n.m.
Přístup k sauně je z východní strany po štěrkovém trávníku a po mostku SO 4.1 přes vodní plochu a krytou terasu. V hlavní hmotě je předsíň, bezbariérové WC, úklidová místnost
s výlevkou s přívodem teplé a studené vody a místem pro uložení čistících prostředků. V úklidové místnosti je prostorem pro kotel. Z předsíně je přístupná šatna, kde je 12
šatních skříněk. Prostor před skříňkami má rozměr 2,1 x 2,0 m. Přes sprchu půdorysu 1,5 x 1,5 m se dvěma sprchovými hlavicemi je vstup do prohřívárny. Stěny budou obloženy
kompaktními deskami, podlaha bude keramická s protiskluzem.
Prohřívárna je určena pro max. 6 osob, je vytápěná elektrickými kamny, interiér je obložený dřevem a vybavený dřevěnými lavicemi. Prohřívárna má rozměry 2,9 x 3,0 m, světlá
výška místnosti je 2,2 m.  Přes krytou terasu je přístupná místnost ochlazovny. Z terasy je přístupná venkovní ochlazovací sprcha na stěně odpočívárny, venkovní ochlazovací
bazén a vířivka. Technologie k těmto prvkům bude umístěna v šachtách pod terasou. Na fasádách budou zavěšeny dřevěné lavice. Odpočívárna má rozměry 2,5 x 5,0 m, světlá
výška místnosti je 2,3 m. Místnost o ploše 12,5 m2 tedy splňuje požadavek min. 2 m2/1místo prohřívárny. Odpočívárna bude vybavena lehátky a křesly s omyvatelným
povrchem, podlaha bude keramická. Místnost je přirozeně větratelná okny.

SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA
Možnost ubytování je řešená chatkami umístěnými volně v severní části areálu. Chatka SO 2.5.0. je umístěná na parc.č. 679/79, 680/31, 680/80, 1003/23 (v k.ú. Rosice u Brna) na
úrovni 310,60 m n.m. Chatka SO 2.5.1 je umístěná na parc.č. 5697/1 (v k.ú. Rosice u Brna) na úrovni 319,70 m n.m. Chatka SO 2.5.3 je umístěná na parc.č. 5697/1 (v k.ú. Rosice u
Brna) na úrovni 309,90 m n.m. Jedná se o dřevostavby o výšce max. 3,35 m, s pultovou střechou. Projekt řeší dva základní typy: 1+kk a 2+kk. Menší typ má rozměry 6x4 m, větší
typ má rozměr 8,6 x 7,15 m. V chatkách je jedna obytná místnost s malým kuchyňským koutek, předsíň a koupelna s WC. V případě chatky 2+kk je navíc jedna ložnice. Chatky
budou založené na zemních vrutech, vstup je řešený šikmou rampou, na obytný prostor navazuje terasa (cca 0,3 m nad terénem). K chatkám bude přivedena elektřina a voda,
chatky jsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Voda ze střech bude vedena do tratovodů. Konstrukce chatek budou tepelně izolované, vytápění bude přímotopy.


