PŮDORYS 1:500

PŮDORYS 1:250

LEGENDA MATERIÁLŮ

bod 3

umělý trávník

165 m²

tartanový povrch

60,5 m²

železobeton

10,7 m²

sloupy osvětlení PHV
řešené území

tréninková ochranná klec
5/7m LA Sport

±3,000

18350

rozběžiště pro hod oštěpem

S2

15920

±0,000

kruh pro hod diskem
s možností vložení
výplně pro hod kladivem
(hrubší beton)

A

Umístění objektu
1
x = -755884.3374
y = -1058813.9877

S1

15920

pata násypu

91
75

závodní kruh pro
hod diskem
(hladší beton)

ztracené bednění
s dřevěnou fošnou
na sezení

S3

sloupy osvětlení PHV

UT = PT

3

x = -755875.8479
y = -1058797.7134
±0,000 = 206 m. n. m Bpv

bod 2

bod 1

25000

x = -755866.0035
y = -1058813.2056

kruh pro vrh koulí
s břevnem

sloupy osvětlení PHV

UT = PT

2

TJ Sokol Dobřichovice

18350

Grido, architektura a design, s.r.o.

65000

50000

stávající travnatá plocha

ŘEZ 1:250
Grido, architektura a design, s.r.o.

S1

S2

±0,000

S3

3000

S3

500

74000

dopadiště pro vrh koulí

ocelové sloupky rozpětí 4 m, výška 3 m
výplň ocelové poplastované pletivo

Sportovní plocha – Sokol Dobřichovice

ocelové sloupky rozpětí 4 m, výška 1 m
ve spodní části dřevěné lamely do výšky 0,5 m

DETAIL SKLADBY
Návrh jednoduché stavby
43000

S2
S1
terasové prkno
na sezení

drenáž
DN 100

umělý trávník
geotextilie
lomová výsypka fr. 0/4 40 mm
drcené kamenivo fr. 0/32 100 mm
drcené kamenivo fr. 0/32 150 mm
upravená pláň

ztracené bednění pohledové 300x600

vodonepropustný EPDM povrch
samonivelační PU vrstva
uzavírací PU stěrka
elastická podložka
ACP 8 40 mm
ACP 16 50 mm
drcené kamenivo fr. 0/32 50 mm
drcené kamenivo fr. 0/63 100 mm
betonový recyklát fr. 0/63 250 mm
upravená zemní pláň

14 mm

S1

S3
hlazená železobetonová deska
C 20/25 140mm
+KARI síť 150 x 150 x 6
drcené kamenivo 150 mm
geotextilie
upravená zemní pláň

kruh pro vrh koulí 2135 x 70 x 5 mm
pozink., výrobek určený k zabetonování
betonový obrubník 20x50x1000 mm
do lože z prostého betonu
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