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Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis: C 

Vyobrazeni: obrázek 

Legenda: 

Číslo standardu – Číslo, pod

 

Název položky/podpoložky
 

Popis – detailní specifikace 

 

Rozměry: 

Šířka – celkový šířkov

 

Hloubka – celkový hloubkovy rozměr položky/podpoložky

 

Výška – celkový Vyškovy

 

 

Schematické
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TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

orientace v POPISU STANDARDŮ 

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška       š x h x v mm

Číslo, pod který je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

zev položky/podpoložky 

specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

šířkový rozměr položky/podpoložky (povolena tolerance +/

hloubkovy rozměr položky/podpoložky (povolena tolerance +/

Vyškovy rozměr položky/podpoložky (povolena tolerance +/

Schematické informativní vyobrazeni provedeni položky/podpoložky

 

Maloměřice 
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š x h x v mm 

je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“ 

parametrů položky/podpoložky 

(povolena tolerance +/- 10%) 

(povolena tolerance +/- 10%) 

(povolena tolerance +/- 10%) 

vyobrazeni provedeni položky/podpoložky 

A 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  
Házenkářská branka určena do vnitřních prostor s dřevěným rámem, konstrukce branky musí být 
nerozkládací!. 
Branka má světlost na výšku 2 m a na ší
Brankové tyče jsou pevně spojeny vodorovným p
musí překrývat se zadním okrajem brankové 
průřez 8 x 8 cm. Musí být na tř
kontrastních barev červená a bílá
branky vhozený míč normálně

Vyobrazeni:  

Branka na házenou 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  3080 x 

určena do vnitřních prostor s dřevěným rámem, konstrukce branky musí být 

tlost na výšku 2 m a na šířku 3 m. 
ě spojeny vodorovným příčným břevnem. Zadní hrany ty

ekrývat se zadním okrajem brankové čáry. Brankové tyče a břevno musí mít 
ez 8 x 8 cm. Musí být na třech z hracího pole viditelných stranách natřeny pruhy dvou 

červená a bílá. Branka musí být opatřena sítí. Ta musí být zav
č normálně zůstal v brance.  

Maloměřice 
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x 1500 x 2080 mm 

určena do vnitřních prostor s dřevěným rámem, konstrukce branky musí být 

evnem. Zadní hrany tyčí a břevna se 
řevno musí mít čtvercový 

řeny pruhy dvou 
ena sítí. Ta musí být zavěšena tak, aby do 
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26Kontejner 

Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Sít na branky pro házenou.
 
Materiál: Polypropylen 
Výška: 2.0 m 
Šířka: 3.0 m 
Hloubka vršku: 0.8 m 
Hloubka dna: 1,0 m 
Oko: 8x8cm 
Tloušťka sítě: 3mm 

 

Vyobrazeni:  

 

Příslušenství k brance na házenou 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

ít na branky pro házenou. 

 
 

brance na házenou - sítě 

Maloměřice 
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viz popis 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Kotvení pro branky na házenou do podlahy. Kotvení pro házenkářské branky 
šroub, úchytku k brance a kotvení v podlaze

 

Vyobrazeni:  

 

 

 

Příslušenství k brance na házenou 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

Kotvení pro branky na házenou do podlahy. Kotvení pro házenkářské branky 
šroub, úchytku k brance a kotvení v podlaze  

 

 

brance na házenou - kotvení 

Maloměřice 
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nerelevantní 

Kotvení pro branky na házenou do podlahy. Kotvení pro házenkářské branky obsahuje aretační 

03 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: průměr x výška  

Popis:  

Souprava sloupků prům.102mm a objímky: napínací mechanizmus 
napínací zařízení. Povrchová úprava
musí být 2ks zemních pouzder (AL), mezikruží do interiérové podlahy + ví
Použití sloupků je určeno pouze do interiéru.

 

Vyobrazeni:  

  

 

 

 

Sada na volejbal - sloupky

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

 

ům.102mm a objímky: napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kole
ovrchová úprava proti korozi - vypalovací prášková barva. 

2ks zemních pouzder (AL), mezikruží do interiérové podlahy + víčka
čeno pouze do interiéru.  

 

sloupky 

Maloměřice 

6 

 

102 x 3000  mm 

ček, 1x kolečko, 1 
vypalovací prášková barva. Součástí dodávky 

2ks zemních pouzder (AL), mezikruží do interiérové podlahy + víčka - zinkované. 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x výška  

Popis:  

síť je vyrobena z bezuzlové PE+PA
barvy 
- velikost oka 100mm, síla 3mm
- síť je obšita v horní části silným PES polyesterovým popruhem o ší
- síť je obšita v dolní části silným PES polyesterovým 
- dolní i horní popruh je 4x prošit
- horním popruhem prochází kevlarové nebo ocelové lanko potažené PVC.
- dolním popruhem prochází pletená PA polyamidová š
závěsem a na straně druhé zásekem. Zás
- boky sítě jsou obšity popruhem a vyztuženy výztuhou
- výztuha je zajištěna proti vysouvání z kapsy
- boky sítě jsou opatřeny 4-6 ti vypínacími body k dokonalému dopnutí sít
- dokonalému dopnutí sítě slouží sm
straně sítě. 

 

Vyobrazeni:  

 

Sada na volejbal - sítě

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

 

 je vyrobena z bezuzlové PE+PA-polyethylenové a polyamidové síťoviny bílé nebo 

velikost oka 100mm, síla 3mm 
části silným PES polyesterovým popruhem o šíři 75mm
části silným PES polyesterovým popruhem o šíři 50mm

dolní i horní popruh je 4x prošit 
horním popruhem prochází kevlarové nebo ocelové lanko potažené PVC. 
dolním popruhem prochází pletená PA polyamidová šňůra, opatřena na jedné stran

ě druhé zásekem. Zásek slouží k dokonalému vypnutí dolního lemu.
 jsou obšity popruhem a vyztuženy výztuhou 

na proti vysouvání z kapsy 
6 ti vypínacími body k dokonalému dopnutí sítě 

ě slouží smyčky se záseky, které jsou umístěny ve vypínacích bodech po 

 

sítě 

Maloměřice 
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9500 x 1000 mm 

bílé nebo černé 

ři 75mm 
ři 50mm 

ena na jedné straně ocelovým 
ek slouží k dokonalému vypnutí dolního lemu. 

 
ěny ve vypínacích bodech po 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Anténky: 
Rozměry:  
- výška 1.8m, síla 10mm, barva bílá
Složení: 
- sklolaminátová tyč bílé barvy 
- horní část anténky (800mm) je rozd
 
Pouzdro na anténky: 
Rozměry:  
- výška 1m (při umístění na síti)
- šířka bílé/žluté části 50mm, ší
Složení: 
- silná plachtovina potažená PVC nejlépe bílé a 
kombinace 
- horní část kapsy pro anténku je vyztužena proti vytržení
- pouzdra jsou na volejbalovou sí
přivázáním 

 

Vyobrazeni:  

 

 

 

 

Sada na volejbal – Anténky a pouzdra na anténky

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

výška 1.8m, síla 10mm, barva bílá 

č bílé barvy  
ást anténky (800mm) je rozdělena střídavě po 100mm na červená a bílá pole.

ění na síti) 
sti 50mm, šířka černé části 20mm 

silná plachtovina potažená PVC nejlépe bílé a černé barvy možno použít i jiné barevní 

ást kapsy pro anténku je vyztužena proti vytržení 
pouzdra jsou na volejbalovou síť připevněna pomocí suchého zipu a zajišt

  

 

Anténky a pouzdra na anténky 

Maloměřice 
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viz popis 

červená a bílá pole. 

erné barvy možno použít i jiné barevní 

ého zipu a zajištěna šňůrkou - 

06 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Ocelová konstrukce s žebříkem a možnosti výškového nastavení plastové stoli
volejbalovému sloupku pr. 102 mm. Povrchová úprava komaxit (interiér) nebo zinek. Výška 
sedáku cca 170 - 200 cm. Stolič

 

Vyobrazeni:  

 

  

 

Sada na volejbal – stolička pro rozhodčí

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

říkem a možnosti výškového nastavení plastové stolič

volejbalovému sloupku pr. 102 mm. Povrchová úprava komaxit (interiér) nebo zinek. Výška 
200 cm. Stolička vyrobena pro maximální zatížení 120 kg.  

 

stolička pro rozhodčí 

Maloměřice 

9 

 

viz popis 

íkem a možnosti výškového nastavení plastové stoličky, kotvení k 
volejbalovému sloupku pr. 102 mm. Povrchová úprava komaxit (interiér) nebo zinek. Výška 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

skládací vysoce odolná branka z pevnostní oceli 
22mm, pomocné trubky 19mm 

Součástí dodávky je i Síť florbal 160x115cm, polyamid, 2 mm

 

 

Vyobrazeni:  

 

 

Sada na florbal - branka

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  1600

skládací vysoce odolná branka z pevnostní oceli - kvalitní odolná síťka, oka 5cm 
22mm, pomocné trubky 19mm - rozměry 160 x 115 x 65 cm. 

ť florbal 160x115cm, polyamid, 2 mm 

 
 

branka 

Maloměřice 
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1600 x 650 x 1150 mm 

kvalitní odolná síťka, oka 5cm - hlavní trubky 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Sada mantinelů obsahuje: 52ks dvoumetrových a 4 ks oblouk
se spojují pomocí gumového provazu. Materiál: polypropylén. 

 

 

Vyobrazeni:  

 

 

Sada na florbal - mantinely

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  2000

 obsahuje: 52ks dvoumetrových a 4 ks oblouků o délce 4 m a radiusem 2 m. Díly 
se spojují pomocí gumového provazu. Materiál: polypropylén.  

  
 

mantinely 

Maloměřice 
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2000 x 420 x 450 mm 

 o délce 4 m a radiusem 2 m. Díly 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka dole/nahoře

Popis:  
Výrobek se skládá ze sedmi díl
110 cm, která se dá odebíráním díl
smrkového masivního dř
bukovým kotevním špalíků
opatřeny otvory pro ruce, které jsou v
Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem
Hmotnost: cca 53 kg 
 

Vyobrazeni:  

 

 

Tělocvičné nářadí - švédská bedna

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

dole/nahoře x výška  1250 x 850/500

sedmi dílů, vrchní díl je čalouněný umělou kůží. Celková výška bedny je 
110 cm, která se dá odebíráním dílů postupně snižovat. Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze 
smrkového masivního dřeva, které jsou v rozích pomocí vrutů a lepidla p

vním špalíkům. Pro pohodlné sestavování a přenášení jsou jednotlivé díly 
eny otvory pro ruce, které jsou v čelech dílů.  

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem. 

 

švédská bedna 

Maloměřice 
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850/500 x ´1100 mm 

ůží. Celková výška bedny je 
 snižovat. Jednotlivé díly jsou vyrobeny ze 

ů a lepidla připevněny k 
řenášení jsou jednotlivé díly 

10 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  
Švédská lavička 350 cm s kladinkou a zarážkou k zav
Deska lavičky je vyrobena z
přichyceny dřevěné nohy, ze
pro zamezení podření podlahy. 
K nohám je připevněna kladinka o rozm
Na konci desky je zarážka, která slouží k zav
materiál zamezující otlačení
Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem
Hmotnost: cca 25 k 

 

Vyobrazeni:  

 

 

Tělocvičné nářadí - švédská 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  3500

ka 350 cm s kladinkou a zarážkou k zavěšení na ribstol. 
ky je vyrobena ze smrkové spárovky o síle minimálně 33

ze smrkového jádra. Nohy jsou zespodu opatřeny
ření podlahy.  
ěna kladinka o rozměrech 60 x 80 mm.  

, která slouží k zavěšení lavičky na ribstol. Na zarážku musí být použit 
čení nebo podření příček ribstolu.  

Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem. 

 

švédská lavička 

Maloměřice 
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3500 x 280 x 300 mm 

33 mm. K desce jsou 
řeny ochrannou vrstvou 

Na zarážku musí být použit 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Protiskluzová gymnastická žín
doložit certifikát). Jádro žíně
zajištěna  systém antismyk. Ž

Vyobrazeni:  

 

 

 

 

Tělocvičné nářadí - žíněnka

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  2000

gymnastická žíněnka, povrchový materiál koženka bez ftalátů
. Jádro žíněnky je tvořeno molitanem s hustotou 25-50 kg/m3. Neklouzavost 

Žíněnka musí být opatřena úchopy na ruce.  

 
 

žíněnka 

Maloměřice 
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2000 x 1000 x 120 mm 

bez ftalátů (na vyžádání nutno 
50 kg/m3. Neklouzavost 

12 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Koza tělocvičná kožená nastavitelná výška od 900mm do 1400mm s možností kotv
podlahy. Tělo kozy je dřevěné s pružnou vycpávkou potažené p
dva výsuvné stojany. Spodní výsu
dvěma pryžovými návleky zabra
podlahy. Stojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 900mm do 1400mm po 
50mm. Dosedací trubky jsou opat

 

Vyobrazeni:  

 

 

Tělocvičné nářadí - koza

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

ná kožená nastavitelná výška od 900mm do 1400mm s možností kotv
řevěné s pružnou vycpávkou potažené přírodní kůží. Podstavec kozy tvo

dva výsuvné stojany. Spodní výsuvná část má kolmo přivařenou dosedací trubku opat
ma pryžovými návleky zabraňující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození 

tojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 900mm do 1400mm po 
ou opatřeny pojezdem pro snazší manipulaci po tělocvi

 

koza 

Maloměřice 

15 

 

viz popis mm 

ná kožená nastavitelná výška od 900mm do 1400mm s možností kotvení do 
ůží. Podstavec kozy tvoří 

enou dosedací trubku opatřenou 
ující posuvu samotného výrobku nebo případnému poškození 

tojany mají pružinové západky pro nastavení výšky výrobku od 900mm do 1400mm po 
eny pojezdem pro snazší manipulaci po tělocvičně.  
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  
Náskoková hrana ve výšce 19 cm. Vrchní 
jekorem. Nohy můstku jsou z bukového masivu opat
nebo poškození podlahy. Odraz zajiš
Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem
Hmotnost: cca 19 kg 

Vyobrazeni:  

 

 

Tělocvičné nářadí – můstek odrazový

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  1200

Náskoková hrana ve výšce 19 cm. Vrchní část můstku je z bukové překližky, která je p
stku jsou z bukového masivu opatřeny gumou, k zamezení

draz zajištěn 4 ocelovými pružinami. 
: lakováno transparentním lakem 

 

můstek odrazový 

Maloměřice 

16 

 

1200 x 600 x 190 mm 

řekližky, která je přelepena 
k zamezení posunu můstku 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  
Náskoková hrana ve výšce 15 
jekorem. Nohy můstku jsou z bukového masivu opat
nebo poškození podlahy. Odraz zajišt
Povrchová úprava: lakováno transparentním la
Vhodné pro děti do 40 kg. 
Hmotnost: cca 11 kg 

 Vyobrazeni:  

 

 

Tělocvičné nářadí – můstek odrazový dětský

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  1000

Náskoková hrana ve výšce 15 cm. Vrchní část můstku je z bukové překližky, která je p
ůstku jsou z bukového masivu opatřeny gumou, k zamezení posunu m

nebo poškození podlahy. Odraz zajištěn 2 ocelovými pružinami. 
Povrchová úprava: lakováno transparentním lakem 

 

můstek odrazový dětský 

Maloměřice 

17 

 

1000 x 440 x 150 mm 

řekližky, která je přelepena 
eny gumou, k zamezení posunu můstku 
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Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  
Zobrazení:  skóre, hrací čas, trestný 
Rozměr:   250 x 180 cm 
Výška číslic:  16 cm perioda, fauly, sety
   30 cm hrací 
LED diody: 
• vysoce svítivé eliptické  
• úhel pohledu 140° - kvalitní viditelnost i ze stran, LED diody neztrácí na svítivosti
• dobrá viditelnost i na přímém slunci
Konstrukce: 
• celohliníková  
• samotná konstrukce musí spl
• je preferován matný povr

má lesklé plochy) 
Led časomíra: 
• regulace jasu 
• zobrazení reálného času 
• jednotlivé segmenty musí být
• napájení je 1x 230V, možnost dopln
• LED časomíra musí prac

Vyobrazeni:  

Časomíra - led 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

čas, trestný čas, time out, podání, držení míče, fauly, sety

16 cm perioda, fauly, sety 
30 cm hrací čas, skóre 

 
kvalitní viditelnost i ze stran, LED diody neztrácí na svítivosti
římém slunci 

musí splňovat odolnost proti nárazu míče apod. 
rch, bez použití plexi (plexi zabraňuje svitu led diod

 
musí být minimálně dvouřadé 

napájení je 1x 230V, možnost doplnění i na 12V 
pracovat ve statickém režimu.  

 

Maloměřice 

18 

 

viz popis 

če, fauly, sety 

kvalitní viditelnost i ze stran, LED diody neztrácí na svítivosti 

uje svitu led diod-asi o 20% a také 
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TJ Sokol 
 
 

 
 
 

 
Název standardu    

 

 

Rozměry: šířka x hloubka x výška 

Popis:  

Střídačka nezakrytá - 4 ks sedák

Ocelová konstrukce povrchově
ks plastových sedáků. 

Konstrukce se můžou na délku k sob

 

Vyobrazeni:  

Střídačka nezakrytá 

TJ Sokol Brno, - Obřany  - Maloměřice

    Číslo standardu   

šířka x hloubka x výška  

4 ks sedáků na ocelové konstrukci 

povrchově upravena žárovým ZN nebo Komaxitem, na níž

žou na délku k sobě spojovat. 

 

 

Maloměřice 
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viz popis 

em, na níž jsou upevněny 4 
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