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Anotace  
 

Předmětem bakalářské práce je návrh sportovního areálu v lokalitě Ostravice, koncepce 

nových funkčních struktur s důrazem na vhodnou orientaci navržených prvků a s ohledem         

na územní plán a limity řešeného území.  

Areál se nachází v rekreační oblasti mimo centrum obce, v bezprostřední blízkosti řeky 

Ostravice a cyklostezky. Řešené území zaujímá plochu 23 359 m2, přičemž zastavěná plocha 

dosahuje 503 m2. V nezastavěném prostoru se vyskytují jehličnaté i listnaté stromy a náletové 

dřeviny.  

V současnosti není prostor sportoviště optimálně využíván, proto byly v rámci studie 

zpracovány tři odlišné varianty v souladu s nároky na sportovní a rekreační vyžití obyvatel obce. 

V rámci práce bylo u jedné z variant navrženo nové řešení dopravní a technické infrastruktury s 

návrhem veřejné zeleně a orientační propočet předpokládaných finančních nákladů.  

 

 

Abstract 

The subject of this thesis is design of sports complex in Ostravice, the concept of new 

functional structures with emphasis on the proper orientation of the proposed elements and to 

respect the master plan and the limits of the area. 

The resort is located in a recreation area outside the village center, close to the river 

Ostravice and cycling path. The territory covers an area of 23,359 square meters, the building 

area reaches 503 square meters. In undeveloped area there are coniferous and deciduous trees and 

self-seeded trees. 

There is sports space currently no optimally used, so there in the study were three 

different variants developed in accordance with demands of the sport and recreation inhabitants. 

The work was in one of the variants proposed, a new solution of transport and technical 

infrastructure designed, a public green approximated and a calculation of the expected financial 

costs performed. 
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1. Úvod 

V posledních letech dochází v důsledku uspěchanosti doby a stresem v zaměstnání       

k nárůstu počtu osob, jež mají potřebu své vnitřní emocionální napětí ventilovat sportovními 

činnostmi rekreační i profesionální formou. S technologickým vývojem se zvyšují také 

nároky na pohodlí a dostupnost navazujících služeb. Mezi tyto lze zahrnout například komfort 

hygienických prostor sportoviště, možnosti občerstvení v rámci areálu, sportovní aktivity     

pro děti, dostupnost parkovacích stání a jiné.  

Vzhledem ke změnám způsobu osídlení, kdy je stále více obyvatel ochotno pořídit      

si bydlení v přírodě i za cenu dojíždění za prací v řádech desítek kilometrů, k narůstajícímu 

zájmu obyvatel měst jak o wellness pobyty tak o koupi rekreačních objektů, je nutno řešit 

problematiku sportovního vyžití osob, které se nově v těchto oblastech dlouhodobě vyskytují 

a nabídnout jim i jiné, než jen sezónní typy sportovního vyžití. 

Obec Ostravice, v níž se řešené území nachází, představuje příklad zmíněné 

problematiky. Jedná se o podhorskou obec v oblasti Moravskoslezských Beskyd, které se řadí 

mezi rekreačně i turisticky atraktivní lokality. Obec Ostravice se rozkládá v údolí řeky 

Ostravice, v podhůří Lysé hory a Smrku. V obci jsou poskytovány služby z oblasti ubytování, 

rekreace, a stravování. K dispozici v současnosti jsou rehabilitační zařízení, venkovní i kryté 

bazény, přírodní koupaliště, sauny, tenisové a víceúčelové kurty, golfové hřiště. 

Návštěvníkům je k dispozici množství turistických tras, ve výstavbě je i cyklostezka.  

Řešený sportovní areál je umístěn na okraji obce, v blízkosti řeky Ostravice.              

Na řešeném území se aktuálně nachází fotbalové hřiště s přírodním povrchem, budova 

s hygienickým zázemím pro sportovce, dřevěná budova pro zajištění občerstvení, v jejíž části 

je umístěna i zahradní technika a čtyři rekreační objekty. V současnosti je areál využíván TJ 

Sokol Ostravice k pořádání fotbalových zápasů, konají se zde společenské akce organizované 

obcí Ostravice, během letní sezóny jsou veřejnosti pronajímány rekreační objekty. 

Příležitostně část areálu slouží jako cvičná plocha Sboru dobrovolných hasičů Ostravice. 

Cílem této práce je vypracování návrhu sportovního areálu v Ostravici tak,               

aby koncept území byl v souladu s územním plánem a limity, které z něj vyplývají. V rámci 

variantně řešené studie byly navrženy nové funkční struktury s důrazem na vhodnou formu      

a orientaci jednotlivých prvků. Vybraná varianta byla dále rozvinuta. Součástí podrobného 

rozpracování je návrh technické a dopravní infrastruktury spolu s návrhem veřejné zeleně. 

Součástí práce je také vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů navrženého řešení. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Upravuje cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování        

a nástroje územního plánování.  Vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj území, posuzuje vliv 

záměrů na životní prostředí. Upravuje podmínky pro výstavbu, rozvoj území, přípravu veřejné 

infrastruktury. Zákon upravuje evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky 

pro územně plánovací činnost. 

Zákon ve věcech stavebního řádu řeší povolování staveb a jejich změn, terénní úpravy 

a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a pravomoci stavebních úřadů. Zákon 

upravuje postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, systém stavebních úřadů, 

povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Tímto legislativním předpisem jsou stanoveny podmínky pro projektovou činnost        

a pro provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, vyvlastnění, vstupy na pozemky        

a do staveb, ochranu veřejného zájmu a další souvislosti předmětu právní úpravy. [2] 

2.2 Územní plánování 

Úkolem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný 

rozvoj území, založený na vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí             

s hospodářským rozvojem území a soudržností příslušných obyvatel.   

Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry ve změnách 

v území, činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu přírodních, kulturních          

a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. [2] 

2.3 Územní plán 

Územní plán stanoví základní návrh rozvoje území obce, způsoby ochrany jeho 

hodnost, plošného a prostorového uspořádání. Je to koncept veřejné infrastruktury, uspořádání 

krajiny. 

Územní plán rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování. [2] 
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2.4 Veřejná infrastruktura 

Veřejnou infrastrukturou se dle zákona č. 183/2006 Sb. rozumí pozemky, stavby                      
a zařízení. [2] 

2.4.1 Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury. Jsou to stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. [2] 

2.4.2 Technická infrastruktura 

Je součástí veřejné infrastruktury, tvoří ji vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby 

a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení 

veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. [2] 

 

2.5 Občanská vybavenost 

Občanskou vybaveností se rozumí určitý životní standard, to co obyvatelé potřebují 

v místě svého bydliště ke komfortnímu způsobu života. Občanskou vybavenost lze rozdělit   

na základní, vyšší, celoměstskou, oblastní a celostátní. Občanská vybavenost se dělí i podle 

druhu, například, zdravotnictví, školství, církve, veřejná správa, atd.  

Jako příklady občanské vybavenosti můžeme jmenovat školky, školy, pošty, obchody, 

služby, kulturní zařízení, fitnesscentra, stadiony, aj. [9] 
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3. Popis území 

3.1 Použité podklady  

• Územní plán obce Ostravice 

• Mapové podklady z katastru nemovitostí 

• Mapové podklady ze serveru mapy.cz 

• Vyhlášky a zákony České republiky  

• České státní normy ČSN 

• Polohopis a výškopis  

• Vyjádření správců inženýrských sítí  

• Vlastní fotodokumentace zájmového území  

3.2 Obec Ostravice 

Obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek, v blízkosti hranic 

se Slovenskou republikou (Obr. 1). Obec Ostravice se rozkládá v údolí stejnojmenné řeky 

v podhůří Lysé hory a Smrku, asi 5 km jižně od Frýdlantu nad Ostravicí. Ostravice leží 

v centru Moravskoslezských Beskyd a je vyhledávanou turistickou destinací. Katastrální 

výměra obce činí cca 2 899 ha. Centrum obce leží v nadmořské výšce 430 m n. m. Počet 

obyvatel obce k 1. 10. 2010 byl 2 328. Obcí Ostravice prochází silnice první třídy I/56,       

která ji spojuje s městy Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek a Ostrava [7, 8].  

 
Obr.1 Umístění zájmového území v rámci ČR [11] 
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3.3 Občanská vybavenost v obci Ostravice 

V obci Ostravice je rozmístění občanské vybavenosti dáno nejen postupným 

rozvojem obce, ale také jeho geografickým umístěním v údolí stejnojmenné                  

řeky (Výkres č. 2).  

V obci se nachází několik různých typů zařízení, jež nabízení široký sortiment 

sportovních aktivit. Z těchto lze považovat za nejvýznamnější společnosti GOLF A GOLF 

& SKI HOTEL, s.r.o., SEPETNÁ s.r.o., Penzion Sluníčko, HOTEL ODRA, s.r.o.              

a Rekreační středisko Petra Bezruče. Vzájemná poloha zájmového území a jmenovaných 

zařízení v obci je patrná z Obr. 2.  

 

 

Obr. 2 Vzájemná poloha zájmového území a dalších sportovních zařízení v obci [10] 

 Vysvětlivky: červeně: zájmové území, oranžově: 1 - GOLF A GOLF & SKI HOTEL, s.r.o.  

     2 - Rekreační středisko Petra Bezruče 

                                                                                      3 - SEPETNÁ s.r.o.  

        4 - Penzion Sluníčko 

                                     5 - HOTEL ODRA, s.r.o. 
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V rámci občanské vybavenosti se v obci nachází v docházkové vzdálenosti 400 m        

od zájmového území [10]: 

• Vlaková stanice Ostravice zastávka 

• Autobusová zastávka Ostravice, rest. U Tkáčů  

• Paintballhaus 

• Restaurační zařízení 

• Obchody se smíšeným zbožím 
 

V rámci občanské vybavenosti se v obci nachází v docházkové vzdálenosti 600 m      

od zájmového území [10]: 

• Základní škola a Mateřská škola  

• Tenisové kurty 

• Bazén 

• Víceúčelové kurty 

• Římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice 

• Horský hotel 

• Restaurační zařízení 
 
 

V rámci občanské vybavenosti se v obci nachází v docházkové vzdálenosti 800 m      

od zájmového území [10]: 

• Golfové hřiště 

• Horský hotel 

• Restaurační zařízení 

 
V rámci občanské vybavenosti se v obci dále nachází [10]: 

• Obecní úřad obce Ostravice 

• Praktický lékař 

• Dětský lékař 

• Zubní lékař 

• Galerie umění  

• Knihovna 

• Pošta 

• Lékárna 

• Dům pro seniory 

• Sběrný dvůr  

• Turistické informační centrum Ostravice 
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• Farní kostel Českobratrské církve evangelické 

• Rehabilitační středisko 

• Bazén 

• Skiareál 

• Sauna 

• Vodoléčba 

• Bowling 

• Volejbalové hřiště 

• Lanové centrum 
 

3.4 Dopravní dostupnost obce Ostravice 

Dopravní dostupnost v obci Ostravice je zajišťována pomocí silniční a železniční 

dopravy (Obr. 3), dále pomocí pěších a cyklistických stezek, je možno rovněž využít 

hromadnou přepravu osob autobusy. 

3.4.1 Silniční doprava 

Obec protíná silnice první třídy I/56, která ji ve směru na sever postupně spojuje 

s městy Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek a Ostrava, jižním směrem I/56 pokračuje        

do obce Staré Hamry. Z ostatních okolních obcí je Ostravice přístupná pouze přes účelové 

komunikace.  

Zájmové území je ze silnice první třídy I/56 dostupné účelovou zpevněnou 

komunikací, na kterou je v jižní části řešeného území napojena vnitro-areálová obslužná 

komunikace [7, 8]. 

3.4.2  Železniční doprava 

Obec Ostravice je pomocí železnice napojena na Frýdlant nad Ostravicí. V obci jsou 

dvě vlakové zastávky, a to Ostravice a Ostravice zastávka (Výkres č.1), která je v docházkové 

vzdálenosti 400 m od řešeného území. 

3.4.3 Hromadná přeprava osob 

Hromadná přeprava osob je zajišťována pomocí výše zmíněné železniční dopravy        

a rovněž autobusovou dopravou, jež propojuje Ostravici s obcí Staré Hamry a městy Frýdlant 
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nad Ostravicí a Frýdek-Místek. V blízkosti zájmového území se nachází autobusová zastávka 

Ostravice, rest. U Tkáčů. 

3.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Podél silnice první třídy I/56 je v obci vybudován chodník.  Pomocí turistických tras   

je možné z Ostravice vyrazit na Lysou horu, Smrk, do Kunčic pod Ondřejníkem. 

  Podél toku řeky Ostravice je v současnosti budována cyklostezka. Stávající 

cyklotrasy vedou na Staré Hamry, které jsou vzdáleny 16 km, do Čeladné, která je vzdálena 

12 km a do Frýdlantu nad Ostravicí, který je ve vzdálenosti 7 km [10].  

 

 

 
Obr. 3 Vzájemná poloha zájmového území, prvků občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury    

obce [10] 

Vysvětlivky: červeně: zájmové území,     

        oranžově: okolní sportovní areály 

                modře: řeka Ostravice 

       černě: železnice 

       žlutě:silnice I/56 

       světle-modře: docházková vzdálenost 400 m 

       zeleně: docházková vzdálenost 600 m 

                                                                              růžově: docházková vzdálenost 800 m 
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4. SWOT Analýza 

Jedná se o metodu kvalitativního zhodnocení jednotlivých stránek projektu.  

Vychází z anglických slov: 

 S  – Strenghts       – silné stránky 

 W  – Weaknesses    – slabé stránky 

 O  – Opportunities  – příležitosti 

 T  – Threats      – rizika 

 

Základem metody je klasifikace a vyhodnocení jednotlivých faktorů, jež jsou 

rozděleny do čtyř skupin. Vzájemným spolupůsobením faktorů silných a slabých stránek       

na jedné straně proti příležitostem a rizikům na straně druhé je možné získat nové kvalitativní 

informace, které hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. [6] 

 
Tab.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Rizika 
Obecní pozemek Limity území Prestiž obce Finance 
Rekreační oblast Věcné břemeno  Pracovní příležitosti Konkurence 
Docházková 
vzdálenost 

Orientace 
fotbalového hřiště 

Státní nebo evropské 
dotace 

Nezájem o 
sportoviště 

Rovinatý terén 
vhodné velikosti 

Nutnost kácení 
stromů a dřevin 

Zájem obyvatel 
jiných obcí 

Nesouhlas obyvatel 
obce 

Vlastní zdroj pitné 
vody 

Dopravní 
infrastruktura 

Zisky z pronájmu 
sportovišť 

Kvalita provedení a 
životnost 

Minimum sítí Klimatické podmínky Atraktivnost území Vandalismus 
 

 

Z tabulky vyplývá, že vybudování nových funkčních struktur v zájmovém území 

může obci Ostravice  zvýšit prestiž a zatraktivnit lokalitu, je však nutno zohlednit možná 

rizika a již v návrhu s nimi počítat. 
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5. Zájmové území 

Zájmové území (Obr. 4, Výkres č. 5) nepravidelného tvaru se nachází mimo centrum 

obce, v docházkové vzdálenosti od vlakové stanice a autobusové zastávky, jeho výměra činí          

23 359 m2, přičemž zastavěná plocha dosahuje 503 m2. Dopravní dostupnost je zajištěna 

zpevněnou obslužnou komunikací.  

Areál je částečně oplocen. Na východním pomezí pozemku zájmového území               

je v současné době budována cyklostezka. Podél východní strany areálu protéká                    

ve vzdálenosti cca 20 m řeka Ostravice, západní hranice území je tvořena jejím náhonem.  

V jižní části areál sousedí se soukromým pozemkem, na němž je provozována 

restaurace Myslivna. Na řešené území je vázáno věcné břemeno chůze a jízdy vztahující        

se k uvedenému soukromému pozemku. Na severu areál sousedí s rekreačními objekty.  

V blízkosti sportovního komplexu se nachází pěší lávka přes řeku Ostravici. 

V docházkové vzdálenosti 200 metrů se nachází bývalý hotelový komplex Peřeje, který je 

v současnosti využíván jako „Paintballhaus“. 

 

 

Obr.4 Ortofotomapa s vyznačením zájmového území [10] 
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Na ploše sportoviště se v jeho centrální části nachází fotbalové hřiště s přírodním 

travnatým povrchem. Hřiště je nevhodně orientováno severozápadním směrem,                    

což se při návrhu dalších možných sportovních aktivit ukázalo být klíčovým nedostatkem 

řešeného území. V severní pasáži je zatravněná tréninková plocha, jež slouží Sboru 

dobrovolných hasičů Ostravice k nácviku záchranných akcí.     

V severovýchodním sektoru jsou umístěny čtyři rekreační objekty (viz Příloha č. 1), 

jež jsou především během letní sezóny pronajímány veřejnosti ke krátkodobým pobytům. 

Objekty byly v roce 2006 rekonstruovány, v každém z objektů bylo zřízeno hygienické 

zázemí a kuchyňka. Všechny čtyři rekreační objekty jsou dvoupodlažní, kapacita každého je 

14 osob.  

Ve východním výčnělku areálu se v současnosti nachází jeden ze dvou vjezdů do 

areálu a v jeho blízkosti je umístěna dřevěná podsklepená budova s hygienickým zázemím pro 

sportovce. V podzemním podlaží je provozován bar. V daném segmentu řešeného území se 

nachází také zdroj podzemní pitné vody a stožárová trafostanice.  

Ve východní části areálu je rovněž umístěna malá dřevěná stavba, ze které je během 

pořádaných akcí poskytováno občerstvení a je v ní umístěna zahradní technika pro údržbu 

travnatých ploch.  

V jižním úseku řešeného území se nachází druhý vjezd na sportoviště, zpevněnou 

komunikací je spojen s vjezdem ve východním prostoru. Jižní část je převážně tvořena 

zalesněným prostorem.  V nezastavěném prostoru, především podél západní hranice pozemku, 

se vyskytují listnaté stromy a náletové dřeviny.  

5.1 Majetkoprávní vztahy 

Zájmové území je ve vlastnictví TJ Sokol Ostravice. Parcely č. 1713/4 a 1713/7 jsou 

v soukromém vlastnictví, v současnosti je v objektech na uvedených pozemcích provozována 

restaurace Myslivna. Vůči těmto parcelám je v zájmovém území zřízeno věcné břemeno 

chůze a jízdy. 

 V jihovýchodní části je za hranicemi komplexu území v majetku obce Ostravice 

(parcely 1713/5, 1713/3 a plocha podél východní části zájmového území, na níž byla zahájena 

výstavba cyklostezky).  

V severní části hraničí zájmové území s „územím organizace ČR“, konkrétně se jedná    

o parcelu č. 4466/2 (Výkres č. 3).  
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5.2 Limity zájmového území  

Při realizaci nových funkčních struktur v zájmovém území je nutno dbát na limity 

(Výkres č. 4), jež jsou dány ochrannými pásmy ploch, objektů, sítí a zařízení. Je nutno 

dodržet hranice zájmového území a hranice katastrálního území [3]. 

5.2.1 Vodní zdroje 

Je nutno splnit veškeré požadavky na ochranu podzemních vodních zdrojů                   

a povrchových vod v souladu se zněním vodního zákona. Na pozemku zájmového území       

se nachází zdroj podzemní pitné vody pro areál. 

5.2.2 Ochrana před zaplavením 

Zájmové území se nachází v blízkosti toku řeky Ostravice a jejího náhonu.                

Vzhledem k uvedeným faktům je nutno stanovit hranici rozlivu při průtoku pětileté, 

dvacetileté a stoleté vody určené organizací Povodí Odry, státní podnik.  

5.2.3 Ochranné pásmo lesa 

Ochranné pásmo lesa je 50 m. [2] Toto pásmo prochází severovýchodní částí 

zájmového území, je proto nutno při návrhu dodržet požadavky organizace Lesy České 

republiky, s.p. 

5.2.4 Technická infrastruktura 

• Elektrická síť:  

Na zájmovém území se nachází stanice, nadzemní a podzemní sítě elektrického 

napětí. Dle vyjádření správce sítě (Příloha č. 2) je nutno dodržet následující požadavky:    

- vedení nadzemní do 1 kV nemá ochranné pásmo,  

- vedení podzemní do 1 kV má ochranné pásmo 1m, 

- pro vedení vzdušného VN od 1 do 35 kV platí ochranné pásmo 7 m od krajního 

vodiče, 

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem                 

s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m 

od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.    
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• Plynovodní síť:  

Na řešeném území se nevyskytují plynovodní sítě (Příloha č. 2). 

 

• Vodovodní síť:      
Sportovní areál není napojen na obecní vodovodní řad. V rámci zájmového území 

je zásobování pitnou vodou zajišťováno z vlastního jediného zdroje podzemní pitné vody,            

jež se nachází na ploše sportovního areálu. Ochranné pásmo zdroje podzemní pitné vody 

je 10 m od vnější hrany půdorysu zdroje ve všech směrech. Ochranné pásmo areálového 

vodovodu od vnějšího líce potrubí do průměru 500 mm činí 1,5 m na každou stranu        

od líce potrubí. 

 

• Kanalizační síť:  
Zájmové území není napojeno na obecní kanalizační řad. Odvod dešťových          

a splaškových vod je řešen pomocí jednotné kanalizační sítě do bezodtokové vybírací 

jímky umístěné na území areálu. Ochranné pásmo u kanalizačního svodu do DN 500        

je 1,5 m na každou stranu od líce potrubí.  

 

• Telekomunikační síť:   
V zájmovém území se nenachází telekomunikační sítě (Příloha č. 2). 

 

5.2.5 Dopravní infrastruktura 

Vjezd do areálu je umožněn z jižní strany zájmového území pomocí účelové 

komunikace vedoucí od silnice první třídy I/56. Na území sportovního areálu se nachází 

obslužná vnitro-areálová pozemní komunikace, která plní podmínku věcného břemena chůze 

a jízdy k sousednímu soukromému pozemku. 
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6. Varianty řešení zájmového území 

Veškeré varianty jsou řešeny v zájmovém území s platnou územně plánovací 

dokumentací na p.č. 1713/2 (OP), 1713/10 (OP), 1713/11 (OP), 2937, 2938, 2939, 2940, 2941   

a 2942. Veškeré pozemky zájmového území jsou ve vlastnictví TJ SOKOL OSTRAVICE. 

Varianty jednotlivých řešení sportovního areálu se liší druhem zvolených sportovních aktivit, 

ekonomickou náročností, dispozičním řešením a použitými technologiemi.   

Při návrhu byly zohledněny především stávající aktivity v blízkém okolí. Snahou 

studie bylo navrhnout nové druhy sportovišť, jež jsou v současnosti populární, v dané oblasti 

realizovatelné a především se v dané lokalitě dosud nevyskytují, případně se nevyskytují 

v dostatečné míře nebo kvalitě.  

U vybrané varianty a při jejím podrobném dopracování byla dodržena veškerá 

ochranná pásma, u všech variant byly splněny požadavky na vhodnou orientaci navržených 

prvků.  

6.1 Varianta A  

U této varianty (Výkres č. 6) bylo snahou zachovat co nejvíce stávajících funkčních 

struktur současné podoby areálu a racionálně využít zbývající území. Nově navržené nebo 

upravené plochy jsou cíleny na všechny vrstvy obyvatelstva, tedy nejen na generaci 

v produktivním věku, ale také na seniory a mládež školního a předškolního věku. 

Oproti současnému stavu bylo ponecháno fotbalové hřiště a čtyři rekreační objekty. 

Jako optický předěl sportovní a rekreační zóny byla mezi uvedenými strukturami navržena 

terénní vlna, jež může být příležitostně využita také jako plocha pro diváky fotbalových 

utkání.  

V severní části zájmového území bylo navrženo dětské hřiště s písčitým povrchem, 

s prolézačkami, houpačkami, sítěmi atd. Okolo plochy jsou navrženy lavičky. Pískoviště        

je přístupno chodníkem ze severovýchodní strany. Hřiště musí splňovat hygienické                     

a bezpečnostní požadavky. Hřiště bude oploceno do výšky 1 m. 

V severozápadní části areálu je dále navrženo dětské dopravní hřiště se zpevněným 

povrchem. Toto dopravní hřiště disponuje centrálním kruhovým objezdem a křižovatkami,    

je určeno k dopravní výchově především žáků mateřské a základní školy obce Ostravice. 

Dopravní hřiště je ze severovýchodní a z jižní strany přístupné chodníkem. Návrh hřiště         

je koncipován tak, aby v zimě mohla být jeho plocha využita jako veřejné kluziště. 
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V západní části areálu byla navržena U-rampa pro jízdu na skateboardu. U-rampa 

sestává z kovové konstrukce vyrobené ze silnostěnných uzavřených profilů, jež jsou opatřeny 

polyuretanovým nátěrem. Jízdní plocha je vodovzdorné překližky. Obvod rampy je opatřen 

chodníkem, který ji zpřístupňuje z jižní strany. 

Do západní části areálu, na úrovni středové linie fotbalového hřiště byla navržena 

tribuna. Tribuna je dimenzována pro cca 200 sedících diváků, v jejích útrobách je plánováno 

hygienické zázemí pro sportovce a místnost pro zahradní techniku.  

Jak již bylo na počátku kapitoly zmíněno, rekreační objekty v severovýchodní části 

zůstaly zachovány, byl však navržen jiný přístup k chatkám, a to po nově vybudovaném 

chodníku ze severní strany. Jižním směrem byl navržen objekt pro technická zařízení              

k zásobování rekreačních objektů pitnou vodou. 

U nově vybudovaného východního vstupu do areálu, je navrženo relaxační sportoviště 

pro seniory. Na zpevněné ploše ze zatravňovacích tvárnic je navrženo hřiště na pétanque        

a ruský kuželník. Především pro seniory je pak také v jižním segmentu areálu navržena 

písková komunikace původním zalesněným územím areálu, přičemž vhodné plochy podél této 

komunikace budou osazeny lavičkami a rovněž zde budou umístěny stolky s lavičkami 

k hraní šachů. Písková komunikace o šířce min. 1,5 m je napojena na chodníky v severní         

a západní části. 

V prostoru mezi fotbalovým hřištěm a zalesněnou plochou byl navržen dvoupodlažní 

objekt sportovní haly. V přízemí haly je plánována recepce, fitnesscentrum a hygienické 

zázemí pro návštěvníky sportovní haly, do nadzemního podlaží jsou zamýšlena dvě hřiště      

pro ricochet. 

Původní vjezd z východní strany byl přebudován na vstup pouze pro pěší a cyklisty. 

Jižní vjezd do areálu byl v návrhu rozšířen pro obousměrný provoz motorových vozidel v šíři 

6 m podél západní hranice zájmového území, navržena vnitro-areálová komunikace                

je zakončená parkovací zónou s jednačtyřiceti místy k stání, z toho jsou tři parkovací stání 

určena osobám se sníženou možností pohybu, přičemž jedno toto stání je v bezprostřední 

blízkosti restaurace Myslivna a další dvě byla umístěna do prostoru u fotbalové tribuny.  

Stávající dřeviny v řešeném území byly v návrhu většinově zachovány, kácení stromů 

je nutné pouze v místě nově navržené parkovací zóny v jihozápadní části areálu. Je nutno 

počítat také s prostříháním, případně odstraněním náletových dřevin v zalesněné části 

zájmového území tak, aby zde mohla být vybudována písková cesta. 

Z ekonomického hlediska je tato varianta cenově nejvýhodnější. Při srovnání 

finančních nákladů na realizaci je cena srovnatelná s variantou B, nejvyšší předpokládané 
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náklady jsou u varianty C. Nezanedbatelným pozitivem této varianty A s realizací haly           

s ricochetem, fitnesscentrem a také veřejným kluzištěm, je využití bohatým způsobem 

celoročně, resp. i během zimních měsíců, což stávající stav, ani zbylé dva návrhy neumožňují. 

6.2 Varianta B 

U druhého řešení (Výkres č. 7) jsou stejně jako u varianty A zachovány některé 

stávající funkční prvky. Nově navržené plochy jsou koncipovány především jako areál 

adrenalinových a letních sportů pro mládež. 

Oproti nynějšímu stavu bylo ponecháno fotbalové hřiště a čtyři rekreační objekty 

včetně chodníku.  

V severní části řešeného areálu bylo navrženo zatravněné dětské adrenalinové hřiště 

s provazovými prolézačkami, šplhacími sítěmi atd. Hřiště musí splňovat hygienické                 

a bezpečnostní požadavky. V severní části byl nově vytvořen vstup do areálu pro pěší              

a cyklisty, tento se nachází v prostoru mezi adrenalinovým dětským hřištěm a stávajícími 

rekreačními objekty. 

Do severozápadního segmentu bylo umístěno skateboardové hřiště a U-rampa, jižním 

směrem pak navazuje demontovatelná horolezecká stěna. Skateboardové hřiště je navrženo 

jako zapuštěná betonová monolitická plocha, v jeho těsné blízkosti pak navazuje U-rampa 

vyrobená z kovové konstrukce na bázi silnostěnných uzavřených profilů, opatřených 

polyuretanovým nátěrem. Jízdní plocha je vodovzdorné překližky. Obvod skateboardového 

hřiště i rampy je opatřen chodníkem, který daná sportoviště zpřístupňuje ze všech světových 

stran, z pozemku areálu je přístupno chodníkem ze severovýchodní a také z jižní strany. 

Demontovatelná horolezecká stěna je umístěna v západní části zájmového území na rezervní 

zastavitelné ploše. 

V západní části areálu byla v úrovni středu fotbalového hřiště navrhnuta tribuna         

pro 200 sedících diváků. V podzemním podlaží jsou plánovány prostory s hygienickým 

zázemím pro sportovce a prostory pro uskladnění zahradní techniky.  

Rekreační objekty v severovýchodní části byly zachovány. Původní vjezd z východní 

strany byl přebudován na vstup pouze pro pěší a cyklisty. Stávající objekt šaten je v návrhu 

nahrazen novou jednopodlažní halou fitness, přístupnou ze severní strany chodníkem o šířce 

3,5 m vedoucím kolem rekreačních objektů podél fotbalového hřiště a z jižní strany 

chodníkem o šířce 2,5 m v blízkosti východního vstupu do areálu. 



27 
 

Současné zalesněné územím areálu bylo v návrhu zmenšeno, v prostoru mezi 

fotbalovým hřištěm a zalesněnou plochou bylo navrženo víceúčelové hřiště se speciálním 

povrchem a také písčité hřiště pro beach volejbal. Obě sportovní plochy jsou vhodně 

orientovány směr sever-jih. 

Jižní vjezd do areálu byl i v tomto návrhu rozšířen pro obousměrný provoz 

motorových vozidel v šíři 6 m. Vnitro-areálová komunikace vede podél západní hranice 

pozemku, komunikace je po pravé straně lemována soustavou 24 kolmých parkovacích stání 

na zatravňovacích tvárnicích a komunikace je zakončena parkovací zónou se 17 místy k stání, 

z toho jsou čtyři parkovací stání určena osobám se sníženou možností pohybu.  

Stromy a dřeviny byly v návrhu zachovány, částečné vykácení stromů a dřevin            

je nutné pouze v místě nově navržených parkovacích stání a v jižní části areálu.  

 

6.3 Varianta C  

U poslední z variant (Výkres č. 8) došlo k nejradikálnějším změnám zájmového území 

oproti stávající situaci. V rámci areálu nezůstaly zachovány žádné současné funkční prvky. 

Území bylo kompletně přebudováno, na ploše byl navržen atletický stadion.  

Orientace původního fotbalového hřiště byla nevyhovující. Za takových podmínek 

nemohla být dobudována plánovaná atletická sportoviště. Bylo proto nutné podélnou osu 

plochy reorientovat.  Podélná osa fotbalového hřiště ve variantě C tedy byla přesměrována      

o 15° severně tak, aby nově navržené prvky plnily normové požadavky orientace podélné osy 

s odklonem od směru sever-jih maximálně do 15° a zároveň, aby bylo možno do vymezeného 

území areálu plochu atletického stadionu, s ohledem na dopravní komunikace, koncipovat.  

U takto upravené středové plochy bylo možno v rámci nového návrhu do plochy 

vhodně umístit čtyři dráhy běžeckého oválu v délce 400 m, dráhu pro běh na 100 metrů 

hladce a 110 metrů překážek v šesti drahách, sportoviště pro skok o tyči, skok do výšky, skok 

do dálky a trojskok, vrh koulí. Při zachování přírodního travnatého povrchu fotbalového hřiště 

je možno v rámci nového sportoviště rozšířit počet disciplín o hod oštěpem, hod kladivem       

a hod diskem. Plochy sportovišt jsou plánovány z tartanu a dalších speciálních povrchů        

dle jednotlivých disciplín. 

U středové osy závodiště je podél běžecké dráhy na západní straně zájmového území 

koncipována tribuna pro cca 200 sedících diváků. V přízemí jsou plánovány prostory              

s hygienickým zázemím pro sportovce a prostory pro uskladnění zahradní techniky.  
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V severovýchodní části areálu je navrženo víceúčelové hřiště se speciálním povrchem, 

přístupné je chodníkem spojujícím severovýchodní a jihozápadní části řešeného území.        

Pro přístup do areálu ze severní strany je zřízen nový vstup pro pěší a cyklisty. 

Ve východní části areálu byly v této variantě sneseny rekreační objekty a stávající 

stavba s hygienickým zázemím pro sportovce. V návrhu se počítá s vybudováním terénní vlny 

v místě jejich současné polohy. Vlna bude vytvořena z nadbytečné výkopové zeminy vzniklé 

při výstavbě tribuny. 

Východní vjezd do areálu je v návrhu změněn na vstup pro pěší a cyklisty. Podél 

terénní vlny bude vybudován chodník umožňující přesun z východního vstupu do zájmového 

území kolem atletického stadionu do jižní části sportoviště. Stávající zalesněná část území 

proto bude zmenšena.  

Jižní vjezd do areálu byl rozšířen pro obousměrný provoz motorových vozidel v šíři    

6 m. Vnitro-areálová komunikace je zakončena na úrovni restaurace Myslivna parkovací 

zónou se dvěma protilehlými řadami kolmých parkovacích stání. K dispozici je celkově        

35 parkovacích stání, z toho dvě parkovací stání jsou určena osobám se sníženou možností 

pohybu. Tato stání jsou v bezprostřední blízkosti restaurace Myslivna a komunikace směřující 

k tribuně. 

Stromy a dřeviny dle návrhu budou částečné vykáceny v místě nově vzniklých 

funkčních struktur.  

 

6.4 Vyhodnocení variant a výběr vhodného řešení území 

Jako největší nedostatek řešeného území byla vyhodnocena nevhodná orientace 

stávajícího fotbalového hřiště. Toto hřiště je vybudováno s odklonem podélné osy                   

o 30° oproti ideálnímu stavu sever-jih, přičemž dle normových požadavků činí maximální 

povolený odklon podélné osy hřiště 15° [1]. Vlivem tohoto nedostatku nebylo možno 

vhodným způsobem navrhnout do stávajícího území sportovní plochy, u nichž je rovněž 

vyžadována orientace podélné osy, například basketbalové hřiště, nebo malé fotbalové hřiště 

s umělým povrchem [1].  

Jako možná alternativa se jevila reorientace hřiště tak, aby splňovalo normové 

požadavky. Vzhledem k ekonomickým nákladům navrhované změny a poloze stávajících 

objektů byla v případě řešení A i B tato varianta vyhodnocena jako nepřijatelná. 
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Výhodou variant A a B je zachování co největšího počtu současných funkčních 

struktur a vybudování nových prvků v nevyužívaných prostorách areálu. Tímto by došlo       

ke zvýšení atraktivity území a zvýšení návštěvnosti areálu.  

U varianty A se mezi pozitiva řadí rozmanitost sportovišť, umožňující využití areálu 

všem věkovým generacím. Jsou zde prostory věnované nejmladším, plochy pro mládež, 

sportoviště pro obyvatele středního věku, ale také vyžití pro seniory. Za největší výhodu 

uvedeného řešení oproti zbylým variantám však lze považovat celoroční využitelnost areálu, 

jíž je dosaženo výstavbou sportovní haly s ricochetem a fitnesscentrem a také dočasnou 

přeměnou dopravního hřiště na ledové kluziště během zimních měsíců. Tato varianta A          

je nejvýhodnější ze všech řešení i z hlediska ekonomického rozsahu. Investice jsou podobné 

variantě B, avšak reálná je jejich vyšší návratnost vlivem umožněného celoročního využití       

u varianty A. 

V případě varianty B byl návrh zaměřen především na adrenalinové sporty, nově 

navržené struktury jsou tak vhodné především pro děti a mládež a také pro produktivní 

generaci. V rámci tohoto návrhu lze pozitiva spatřovat v možnosti využití velkého zájmu 

veřejnosti o blízký hotelový komplex, v němž je provozován paintball a nabídnout tak 

návštěvníkům kompletní celek adrenalinových sportů. Nevýhodou řešení varianty B je pak 

omezená možnost využití areálu v zimních měsících, k dispozici je z nabízených funkčních 

struktur pouze fitnesscentrum. Vlivem zvolených sportovišť náročných na údržbu a možných 

bezpečnostních rizik lze u této varianty počítat s vyššími provozními náklady.   

Varianta C je cenově nejnáročnější. Počítá se s kompletní přeměnou zájmového území 

pro vybudování atletického stadionu. Výhodou je unikátnost vzniklých sportovních ploch 

v dané lokalitě, neboť podobné sportoviště je nejblíže ve Frýdku-Místku, vzdáleném            

cca 20 km. Jasnou nevýhodou jsou vysoké investiční náklady potřebné jak na přeměnu            

a úpravu areálu, tak na vybudování a údržbu speciálních ploch. V rámci této varianty by bylo 

nutno snést objekty určené k rekreaci, jež byly v roce 2006 rekonstruovány. Již vložené 

investice by tak byly znehodnoceny. Nevýhodou je také pouze sezónní využití areálu a úzká 

cílová skupina obyvatelstva, jíž jsou aktivity určeny. 

Jako nejvhodnější řešení zájmového území byla zvolena varianta A. 
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7. Řešení vybrané varianty 

Jako nejvhodnější byla z navržených možností zvolena varianta A. V zájmovém území 

jsou návrhem dotčeny p.č. 1713/2 (OP), 1713/10 (OP), 1713/11 (OP), 2937, 2938, 2939, 

2940, 2941 a 2942, jež jsou všechny ve vlastnictví TJ SOKOL OSTRAVICE (zřizovatelem   

je obec Ostravice).  

U vybrané varianty A byla dodržena veškerá ochranná pásma a splněny požadavky    

na vhodnou orientaci navržených prvků. Bylo snahou zachovat co nejvíce stávajících 

funkčních prvků současné podoby areálu a vhodným způsobem využít zbývající území.  

7.1 Nově navržené prvky 

V nejsevernějším bodě území bylo navrženo dětské pískové hřiště. Prolézačky, 

houpačky, sítě a další herní prvky musí splňovat hygienické a bezpečnostní požadavky. Hřiště 

bude oploceno do výšky 1 m. Tato plocha je přístupná chodníkem z východní strany o šířce 

2,5 m.  

V severozápadní části areálu je umístěno dětské dopravní hřiště se zpevněným 

povrchem o šířce 2,5 m. Pojízdné plochy budou opticky rozděleny do dvou pruhů, každý 

z nich o šířce 1,25 m.  

Dopravní hřiště se skládá z centrálního kruhového objezdu a několika křižovatek a je 

opatřeno dopravním značením. Obvodové hrany jsou opatřeny vyvýšeným obrubníkem tak, 

aby v zimních měsících bylo možno plochu hřiště pokrýt ledem. Dopravní hřiště je                  

z východní a z jižní strany přístupné chodníkem o šířce 2,5 m.  

Do západní části areálu je umístěna U-rampa o plošných rozměrech 10 x 7 m a výšce 

2,7 m. U-rampa se skládá z kovové konstrukce vyrobené ze silnostěnných uzavřených profilů, 

a je opatřena polyuretanovým nátěrem. Jízdní plocha je z finské březové vodovzdorné 

překližky o tloušťce 12mm. Spojovací a doplňkový materiál je zinkovaný. Obvod rampy je 

opatřen chodníkem o minimální šířce 2,5 m, který ji spojuje s tribunou a severní stranou 

areálu. 

Dominantou západní části areálu je tribuna umístěná v úrovni středové linie 

fotbalového hřiště (Výkres č. 11). Tribuna o rozměrech 15 x 30 m a je dimenzována            

pro 200 sedících diváků. Tribuna je orientována severovýchodním směrem tak, aby vyhověla 

požadavkům na oslunění [1].  
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Vnitřní prostory jsou koncipovány především jako hygienické zázemí pro sportovce. 

V rámci studie byly do vnitřních prostor navrženy místnosti: 

• šatna muži domácí, 

•  umývárny, 

• šatna domácí, 

• ošetřovna, 

• šatna rozhodčí, 

• šatna hosté, 

• umývárny, 

• šatna hosté. 

Uvedené prostory jsou přístupné z hlavní chodby vedoucí podél hlavní osy objektu, 

jež jsou z exteriéru přístupné dvěma vchody z plochy tribuny a jedním postranním vstupem    

v pravé části objektu. Z hlavní chodby jsou přístupny také: 

• sklad zahradní techniky (přístupný i zvenčí), 

• prádelna, 

• sklad pro dresy, 

• sklad, 

• úklidová místnost, 

• technická místnost. 

Součástí objektu jsou také veřejná WC pro muže a ženy přístupná postranními vchody.  

Mezi tribunou a fotbalovým hřištěm je chodník v šířce 2,5 m, v jižní části je mezi tribunou     

a parkovací zónou dlážděné prostranství o ploše 14 x 10 m. 

Ve východní straně území byl navržen objekt pro technická zařízení k zásobování 

rekreačních objektů pitnou vodou. Objekt o rozměrech 3,5 x 5 m je určen k umístění čerpadel, 

případně dalších zařízení. 

U nově vybudovaného východního vstupu do areálu je navrženo relaxační sportoviště 

pro seniory. Plocha je navržena ze zatravňovacích tvárnic na místě stávajícího objektu šaten, 

jež bude před výstavbou snesen.  Na ploše je plánováno pískové hřiště na pétanque                 

o rozměrech 4 x 15 m a ruský kuželník o poloměru 3,5 m.  

V jižním segmentu areálu byla navržena písková komunikace zalesněným územím 

areálu. Plochy podél této komunikace budou osazeny lavičkami a na několika místech budou 

umístěny stolky s lavičkami k hraní šachů. Lavičky a stolky budou provedeny ze dřeva a oceli 

a budou zabudovány do země tak, aby nemohly být přenášeny. Písková komunikace o šířce 
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min. 1,5 m je napojena na zpevněné chodníky v severní a západní části. V areálu budou 

vhodným způsobem rozmístěny odpadkové koše. 

V prostoru mezi fotbalovým hřištěm a zalesněnou plochou byl navržen dvoupodlažní 

objekt sportovní haly o rozměrech 10 x 15 m. Do přízemí haly je naplánována recepce, 

fitnesscentrum a hygienické zázemí pro návštěvníky sportovní haly. Do nadzemního podlaží 

jsou navržena dvě hrací pole pro ricochet. 

7.2 Dopravní infrastruktura 

Nové řešení dopravní infrastruktury je patrné z Výkresu č. 9. Původní vjezd 

z východní strany byl přebudován na vstup pouze pro pěší a cyklisty. Do areálu je napojen 

chodníkem o šířce 2,5 m. Jižní vjezd do areálu byl v návrhu rozšířen pro obousměrný provoz 

motorových vozidel v šíři 6 m, napojuje se na účelovou komunikaci spojující zájmové území 

se silnicí první třídy I/56.  Vnitro-areálová komunikace vede podél západní hranice území a je 

v blízkosti tribuny zakončená parkovací zónou. Výpočet počtu parkovacích stání byl 

proveden dle  ČSN 73 6056 [4].  

Dimenzování počtu parkovacích stání bylo provedeno dle funkce objektu a plochy 

konkrétního sportoviště viz Tab. 2. 

Tab. 2 Dimenzování počtu parkovacích stání dle funkčního prvku [1] 

Funkce Jednotka 1 stání na x jednotek Parkovacích stání 
Tribuna počet sedadel 12 17 
Fitnesscentrum m2 plochy 20 4 
Sportovní hala m2 plochy 50 3 
Rekreační objekty počet lůžek 10 6 
Restaurace m2 plochy 10 11 

 

Dle výpočtu je nutno do návrhu zahrnout 41 parkovacích stání.  

Jelikož dle normového požadavku musí být 5 % parkovacích stání určeno osobám      

se sníženou možností pohybu, což odpovídá hodnotě 2,05 stání, jsou v návrhu vytvořena tři 

tato parkovací stání. Jedno je v bezprostřední blízkosti restaurace Myslivna a další dvě byla 

umístěna do prostoru u fotbalové tribuny.  

Stání budou označena vodorovným i svislým dopravním značením. Odvod dešťových 

vod z plochy odstavných stání bude řešen pomocí dešťové kanalizace do retenční nádrže 

osazené lapačem ropných látek.  

Chodník spojující jižní část zájmového území oblast s rekreačními objekty je         

v šíři 3,5 m.  
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U objektů bude zřízena zpevněná plocha pro případné otočení automobilu v případě 

nutného příjezdu záchranných složek. 

7.3 Technická infrastruktura 

Nové řešení technické infrastruktury u vybrané varianty je zřejmé z Výkresu č. 10. 

• Elektrická síť:  

Na zájmovém území bude umístěna stanice, nadzemní a podzemní sítě 

elektrického napětí. Při výstavbě musí být jak u stávajících, tak i u nově budovaných sítí 

dodrženy tyto požadavky:    

- vedení nadzemní do 1 kV nemá ochranné pásmo,  

- vedení podzemní do 1 kV má ochranné pásmo 1m, 

- pro vedení vzdušného VN od 1 do 35 kV platí ochranné pásmo 7 m od krajního 

vodiče, 

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem                 

s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m 

od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.    

    
• Plynovodní síť:  

Na řešeném území se nebudou vyskytovat plynovodní sítě. 

 

• Vodovodní síť:      

Sportovní areál nebude napojen na obecní vodovodní řad. V rámci zájmového 

území bude zásobování pitnou vodou zajišťováno z vlastního zdroje podzemní pitné 

vody, jež se nachází na ploše sportovního areálu. Ochranné pásmo zdroje podzemní pitné 

vody je 10 m od vnější hrany půdorysu zdroje ve všech směrech. Ochranné pásmo 

areálového vodovodu, jež bude veden ve dvou větvích, přičemž jedna větev bude 

zásobovat pitnou vodou rekreační objekty přes nově vybudovaný objekt pro technická 

zařízení a druhá větev bude pitnou vodou zásobovat sportovní halu a tribunu, činí            

od vnějšího líce potrubí do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce vodovodu. 

 

• Kanalizační síť:  

Zájmové území nebude napojeno na obecní kanalizační řad. Odvod splaškových 

vod bude řešen pomocí kanalizační sítě vedoucí do bezodtokových vybíracích jímek 
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umístěných na území areálu. Stávající jímka ve východní části bude odvádět splašky 

z rekreačních objektů a odpadní vody z tribuny a sportovní haly budou jímány do nově 

vybudované bezodtokové jímky v blízkosti tribuny v západní části zájmového území. 

Ochranné pásmo areálové kanalizační sítě od vnějšího líce potrubí do průměru 500 mm 

činí 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. 

Pro odvod dešťových vod bude v areálu vybudována retenční nádrž, dešťové vody 

budou využity pro zavlažování travního porostu v zájmovém území.  

 

• Telekomunikační síť:   

V zájmovém území nebudou instalovány telekomunikační sítě. 

7.4 Návrh zeleně 

Stávající dřeviny v řešeném území byly v návrhu většinově zachovány, vykácení 

stromů je nutné pouze v místě nově navržené parkovací zóny v jihozápadní části areálu. Bude 

nutné prostříhat a vysekat náletové dřeviny v zalesněné části zájmového území tak, aby zde 

mohla být vybudována písková cesta. Po skončení stavebních prací budou volné plochy 

zarovnány a pokryty travním kobercem.  

7.5 Vizualizace návrhu 

V rámci návrhu byla provedena vizualizace vybrané varianty řešení zájmového území 

viz Výkresy č. 12, 13, 14. 

8. Propočet investičních nákladů 

Objekty v zájmovém území byly zatříděny jako Budovy občanské výstavby. [5]      

Ceny měrných jednotek byly určeny dle tabulkových ukazatelů, případně dle tržních cen 

konkrétních prvků. [5] Výsledkem je přibližný rozpočet investic pro zájmové území.  

Výsledná orientační cena investic dle propočtu (Tab. 3) je Kč 93.857.160,- bez DPH. 

Investiční náklady jsou pro obec Ostravice vzhledem k nízkému rozpočtu a minimálnímu 

počtu obyvatel bez státních nebo evropských dotací s největší pravděpodobností nereálné. 

Realizace návrhu však je možná také po jednotlivých etapách. 
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Tab. 3 Orientační propočet nákladů [5] 

Hlava Popis složky MJ 
Počet 
MJ Cena MJ Celková cena [Kč] 

I. Projektové a průzkumné práce % 7   3 880 470 

II. Provozní soubory celkem       900 000 

III. Stavební objekty celkem       55 435 281 

  Stavba tribuny m3 4050 6 468 26 195 400 

  Stavba sportovní haly m3 1600 6 468 10 348 800 

  Elektrické vedení bm 650 2 392 1 554 800 

  Kanalizace splašková bm 80 8 783 702 640 

  Kanalizace děšťová bm 5 4 631 23 155 

  Retenční nádrž m3 6 6 406 38 436 

  Jímka  ks 1 22 700 22 700 

  Vodovodní přípojka bm 160 1 024 163 840 

  Komunikace účelová m2 660 2 454 1 619 640 

  Parkoviště m2 1280 1 815 2 323 200 

  Chodník m2 1200 896 1 075 200 

  Zpevněné pochozí plochy m2 900 1 872 1 684 800 

  Terénní modelace m2 1250 372 465 000 

  Trávník m2 19200 105 2 016 000 

  Kácení dřevin m2 90 631 56 790 

  U-rampa ks 1 650000 650 000 

  Hřiště na pétanque ks 1 40000 40 000 

  Ruský kuželník ks 1 68000 68 000 

  Dětské hřiště  ks 1 570 000 570 000 

  Osvětlení ks 30 60 000 1 800 000 

  Oplocení bm 630 6 376 4 016 880 

IV. Stroje a zařízení       6000000 

V. Umělecká díla       0 

VI. Vedlejší náklady celkem % 5   2 771 764 

VII. Ostatní náklady % 3   1 663 058 

VIII. Rezerva % 10   5 543 528 

IX. Jiné investice (odpisované) % 3   1 663 058 

X. Nehmotný investiční majetek       16000000 

XI. Náklady neinvestiční (provozní)       0 

  CELKEM bez DPH v Kč       93 857 160 
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo variantně navrhnout sportovní areál v Ostravici 

s vhodnou orientací nových funkčních struktur tak, aby koncept území byl v souladu 

s územním plánem a limity, které z něj vyplývají. V rámci studie byly vypracovány tři možné 

varianty.  

Při návrhu byly zohledněny především stávající aktivity v blízkém okolí. Snahou 

studie bylo navrhnout nové druhy sportovišť, jež jsou v současnosti populární, v dané oblasti 

realizovatelné a v dané lokalitě se dosud nevyskytují, popřípadě se nevyskytují v dostatečné 

míře nebo kvalitě.  

Jako výrazný nedostatek zájmového území byla vyhodnocena nevhodná orientace 

stávajícího fotbalového hřiště nevyhovující současným normovým požadavkům. 

Každá ze tří připravených koncepcí nabízela jiný okruh sportovních aktivit a byla 

cílena na odlišné věkové skupiny. V prvních dvou řešeních byly zachovány některé funkční 

struktury, zejména fotbalové hřiště a rekreační objekty. První návrh byl vytvořen tak, aby 

vyžití v areálu umožnil všem věkovým kategoriím. Druhá varianta nabízející adrenalinová 

sportoviště byla cílena především na mladší věkové kategorie. Třetí návrh řešil úpravu území 

nejradikálněji. Byly v něm odstraněny veškeré stávající funkční prvky a do území byl navržen 

atletický stadion.  

Jako nejvhodnější byla zvolena varianta A. V jejím rámci zůstalo zachováno stávající 

fotbalové hřiště a rekreační objekty. Jako nový funkční prvek byla v zájmovém území 

navržena tribuna pro 200 sedících diváků, dětské hřiště, dopravní hřiště s možností přeměny 

na kluziště během zimních měsíců, U-rampa pro skateboard nebo BMX, hřiště pro seniory 

s plochou pro pétanque a ruským kuželníkem a dále sportovní hala pro ricochet a 

fitnesscentrum. V rámci areálu bylo zalesněné území upraveno pískovou cestou pro 

procházky s možností odpočinku na lavičkách.  

U vybrané varianty byl zpracován návrh technické a dopravní infrastruktury. Byly 

dimenzovány počty parkovacích stání s dodržením veškerých ochranných pásem a návrh 

veřejné zeleně. Součástí práce je také vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů 

navrženého řešení. 
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1. Vyjádření správce plynovodní sítě 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

2. Vyjádření Lesy ČR 

 
 



 

 
3. Vyjádření obce Ostravice 

 



 

4. Vyjádření správce elektrické sítě 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

5. Vyjádření správce telekomunikační sítě



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 



 

6. Vyjádření DIGIS, spol. s r.o.  
 

 

 

Ostravice, IS voda, červen 2012, OTR12_04, T: 31.5.2012 

 

1) Dodané podklady 
- Digitální podklady se zaměřením několika úseků vodovodu 
- Digitální podklad Územní plán Ostravice – návrh 1.2.d) Hlavní výkres – koncepce 
   vodního hospodářství 
- Papírové podklady různého stáří a úrovně zpracování 
 

2) Požadavky 
– aktualizace a revize stávajících sítí vodovodů 
 

3) K vyhotovenému I. 
Byly vytvořeny coverage P_16 a P_81 dle TP004 
 
 

4) K vyhotovenému II. 
Do stávajících dat byla doplněna digitální zaměření. Následně byly dle papírových 
podkladů digitalizovány průběhy vodovodu nad katastrální mapou. 
Jako hlavní podklad pro prověření úplnosti dat byl dle požadavku p. Kubačákové 
použit výkres Provozní řád. Pokud nebyly průběhy zaneseny v tomto výkrese, pak se 
po konzultaci použil i podklad z ÚP. 
Pro zobrazení v PROMEBĚ p. Kubačáková požaduje vykreslit vodovody mimo jiné i 
jako vodovody obecní, vodovody soukromé a přivaděče. Takto lze data rozdělit dle 
položky STAV kde OTR – obecní vodovod, PRIVADEC – přivaděč a SOUKROME – 
vodovod soukromý. 
Vzhledem k tomu, že papírové podklady měly různou úroveň zpracování, tomuto i 
odpovídá přesnost digitalizovaných průběhů. 
 
 
 
 
20.6.2012 Pavel Bentkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Převod sítí  (M 1:500) do DWG   
 
     - soubor "Struktura IS" - popis IS v GIS obce Ostravice 
 
Zpracované území : GIS Ostravice 

Kresba IS je v S-JTSK. 

 
 
Hladiny             Barva                  Popis                                                                         
 
  N_60  fialová  - nadzemní NN 
  N_61  fialová  - nadzemní VN 
 
  P_16  zelená   - podzemní vodovod pitné vody 
  P_23  hnědá (32)  - podzemní kanalizační stoka (bez rozlišení druhu) 
  P_34  žlutá   - podzemní plynovodní potrubí středotlaké 
  P_56  fialová   - podzemní el. silové vedení pro VO (NN) 
  P_60  fialová   - podzemní kabel silového vedení NN 
  P_70  (214)   - podzemní sdělovací vedení spojové 
  P_81     ?   - podzemní kabelovod, kabelový kanál, teplovodní kanál 
 
 
 
V souboru is_73a je převedena bodová vrstva "el_point" (stožáry el. vedení) 
Poznámka: Zaměřený průběh vedení před záhozem. 
 
 
Popis použitých atributů: 
 
 KOD -  TYP 
----------------------------------------------------- 
6,019 - sloup nadzemního vedení 
6,020 - příhradový stožár 
6,560 - venkovní svítidlo na stožáru 
6,660 - rozdělovací skříň venk. vedení 
6,670 - transformátor 
6,750 - veřejný telefonní automat na objektu 
6,790 - rozhlasový reproduktor na stožáru 
 
 
 
 
 
26.10. 2009,      Kubín 

 
 
 

viz soubor dwg na CD 
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