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TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
Zhodnocení stávajícího stavu a pohled na objekt v širším kontextu 
v rámci přípravy rekonstrukce nebo odstranění objektu. 

 

 

Historická tribuna v areálu fotbalového stadionu, 

Koškova 2277, Turnov 
          

 

Zak. číslo:   048022 

Stupeň PD:   Posudek 
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Vojtěcha Maška 2300 
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Úvod 

Předmětem posudku je zhodnocení stavu konstrukce historické tribuny, uvedení do souvislostí a 
kontextu dostupných informací a zhodnocení možnosti opravy či demolice objektu. 

 

Dostupné podklady 

- Znalecký posudek z 12.10.2020 vypracován Ing. Karlem Mikešem, Ph.D 

- Geodetické zaměření polohy tribuny z ledna 2022 

- Prohlídka objektu 3.5.2022 

 

Technický stav objektu 

Technický stav objektu je velmi podrobně popsán ve znaleckém posudku.  

V tomto ohledu nemá smysl další opakování již jednou sepsaného a naprosto se ztotožňuji s popisem 
Ing. Mikeše. 

 

Za zmínku stojí především možnost pozorovat konstrukci po 2 zimách, kde defacto i přes neustálé 
zatékání střešním pláštěm nedošlo k žádné významné změně stavu na hlavní nosné konstrukci. 

Tento poznatek je podstatný pro další text. 

 

Opravit či zbourat? 

Pokud by byla úvaha pouze taková, že za určitý vynaložený náklad je možno tribunu zbourat a na 
daném místě postavit novou, tak by úvaha směřovala k možnému návrhu nové tribuny s návrhovou 
životností 50 let a závěr by byl obdobný, k jakému dospěl Ing. Mikeš. 

 

Je ovšem potřeba zvážit další neméně závažné skutečnosti. 

1 – tribuna jako taková sice nemá historickou ochranu, ale je velmi cennou ukázkou jednak zručnosti 
a technické vyspělosti lidí a členů klubu, kteří navíc investovali svůj soukromý čas ke stavbě. 

 

2- tribuna je na JZ straně vzhledem k poloze hřiště – tj. ideální pro odpolední zápasy (za lavičkami), 
umístění tribuny na SV (tj. pohled na hřiště směrem na západ by pro diváky byl velmi nepříjemný. 

 

3- na daném místě nelze novou tribunu postavit – dnešní předpisy by to neumožnily!!! 

 

4- k odstranění tribuny a stavbě nové je potřeba velká jednorázová investice, je do ní potřeba 
zahrnou i likvidaci stávající stavby. 

 

Z výše popsaných důvodů bych doporučil tribunu opravit, byť opravy zřejmě budou probíhat v rámci 
dalších let. Tím se ale finanční náročnost rozloží v čase a lze také zapojit dobrovolnickou činnost, 

čímž se posiluje vztah k místu a k aktivitám. 
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Základní popis oprav, jak je potřeba je realizovat v časovém sledu. 

1 – naprosto základním a prvotním předpokladem zachování tribuny je zajištění kompletní výměny 
střešního pláště – (každý měsíc navíc, kdy do tribuny zatéká ji více přibližuje k demolici) 

 

Bude se jednat o určitou část vlašských krokví (zde lze očekávat že při zatékání došlo k vyhnití středů 
krokví u spojovacích prvků, což ze spodního pohledu není viditelné), ze zkušenosti z rekonstrukce 
historických hangárů obdobného zastřešení bych odhadoval tak 25-50% nutné výměny). 

Dále bude nutné vyměnit kompletní bednění střechy. 

Provedení hydroizolace vč. oplechování. 

 

Veškeré nové prvky je potřeba ošetřit proti dřevokaznému hmyzu a houbám 

Následně prvky ošetřit také napouštěcím lazurovacím nátěrem.  

( z hlediska autentičnosti historické tribuny bych doporučil např. Karbolineum extra) 

 

 

2- v rámci podrobné prohlídky prověřit statikem spoje, případné poškození opravit dle charakteru 
spoje 

 

 

3- dalším potřebným krokem je zajištění odvodnění ze železničního náspu, úplně minimálním 
opatřením by bylo umístit žlabové betonové koryto, aby byla zajištěna srážková voda a tající sníh, 
nicméně bych doporučil provedení výkopu (samozřejmě paženého), a provést také drenáž zasakující 
vody do náspu. 

( již pouhé svedení vody ze střechy mimo zadní část významnou měrou omezí destrukci spodní stavby 
tribuny). 

 

 

4- dalším krokem, který se může provést později a postupně je pak oprava stupňů pro diváky a 
laviček. Zde se jedná defacto o jednoduchou konstrukci „nabetonovávanou“ na terén. 

Poškození je především masivním vyplavováním podloží vodou ze střechy. 

 

 

Závěr 
Předmětem zprávy bylo přinést komplexnější pohled na historickou tribunu než čistě technický ve 
smyslu posouzení stávající konstrukce.     

 
 

Datum: 08. 05. 2022 

Vypracoval: Ing. Jan Čech 


