
Stávající využití místnosti  Návrh opatření 
 
1.) 
Tréninková místnost stolního tenisu vymalovat 
      odstranit nefunkční umyvadlo 
      koberec ponechat 
 
nové využití:  sklad bienále, sklad karate + sklad zřídka využívaných věcí 
 
2.) 
Klubovna     oškrábat tapety, vymalovat 
      zlikvidovat veškerý nábytek s výjimkou židlí 
      nová svítidla, vypínač 
      kabely do lišt (internet) 
      nový nábytek: stoly, vitríny na poháry, věšáky  
      uzamykatelná část na šachy a dokumenty 
 
3.) 
kancelář správce + sklad karate  vybourat příčku a spojit do jedné místnosti 
      oškrábat tapety, vymalovat 
      zlikvidovat veškerý nábytek  
      nová svítidla, vypínač 
      doplnit žaluzie do dvou oken  
      nová krytina PVC 
 
nové využití:  Tréninková místnost stolního tenisu 
 
4.) 
Schodiště     nátěry stěn 
      nová krytina PVC, schodnicové lišty 
      nátěr zábradlí 

osazení chybějících madel zábradlí 
 
5.)  
Školní kabinet    vymalovat 
 
6.)  
kancelář Baníku    vymalovat 
      (Baník úklid) 
 
7.) 
Klecová kóje fotbal    natřít 
      vyměnit šatní skříňky 
 
alternativa: zrušit klec a vybudovat ze sádrokartonu novou uzavřenou místnost, která 
bude větší než stávající klec (vejdou se do ní i dnes hledišti umístěné branky) + 
regálový systém 
 
 
 



8.) 
Hlediště diváků přízemí   vymalovat 
      nová krytina PVC, schodnicové lišty 
      nová svítidla 
 
Baník: zamyslet se nad využitím 2ks velkých trampolín. Pokud není žádné – prodat 
nebo zlikvidovat 
 
9.) 
Malá nářaďovna (vedle hlediště)  vymalovat 
      doplnit regálový úložný systém 
 
Velká nářaďovna (vedle strojovny) vymalovat 
 
Baník + TJ Sokol + ZŠ: zamyslet se nad využitím velkých bradel. Pokud není žádné – 
prodat nebo zlikvidovat 
 
10.)  
Hrací plocha     zlikvidovat nefunkční časomíru/počítadlo  

(zvážit nákup nového zařízení) 
reklama Bartoš CZ na stěnu, ne před oknem 

 
Projekčně připravit renovaci stěn tak, aby bylo možno zařadit do projektu výměny 
palubovky (např. montáž profilů a pohledových překližkových obkladů před stávající 
rozpraskanou zeď z natřených desek) + nátěry konstrukcí sportovních zařízení (šplh, 
koše, atd.) 
 
11.) 
Vestibul + zádveří doplnit chybějící kliku na spojovacích dveřích 

(únikový východ) + oprava panikového kování na 
druhých vstupních dveřích 

 nátěr mříže směrem do šaten 
 oprava prahů na WC, chybějící víčko revizního 

otvoru, vyčištění dešťových svodů (zatéká) 
obložení schodů do herny stolního tenisu 
keramickou dlažbou 

 
Společně ke všem prostorám:  

̶ všechny prostory řešit v jednotném vizuálním stylu 
̶ nátěr dveří, resp. renovace dveří fólií + nátěr zárubní, výměna kování – 

sjednocení vzhledu 
̶ zvážit zachování stávajících plechových podhledů a jejich natření: 

alternativa: výměna stropních podhledů (s výjimkou skladů, kde postačí 
stávající)  

̶ výměna podlahové krytiny na galerii a v klubovně - sjednocení vzhledu všech 
prostor (krytina bude muset být měněna ve všech ostatních prostorách 
s výjimkou skladů)  

 
 
 



12.) 
Venkovní úpravy  
 
bezbariérový hlavní vstup, tj. vybourat vstupní schod – položit nový chodník před 
vstupem + směrem k umělce, celkem cca. 75m2 dlažby 
 
13.) 
Změna využití stávajících 3 místností ve vestibulu (kuchyňka, kancelář správce, sklad 
bienále):  
 
Vybouráním příčky do vestibulu vznikne na šíři dveří + 3 oken posezení pro 
návštěvníky + výdejní prostor před novou kuchyňkou (stolky a židle) 
Nová kuchyňka na šíři dvou oken (výdejní okno směrem k posezení + dveře směrem 
do vestibulu) 
Nová kancelář správce přístupná ze zádveří – na šíři 2 oken 
Podmínkou je nové napojení do kanalizace (na východní straně objektu)   
 

 
 


