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1. Úvod 

Tato bakalářská práce, zpracována ve formě studie se zabývá návrhem revitalizace území 

lesoparku Myslivna v Ostravě-Porubě a stejnojmenného objektu, který slouží především 

jako tři-sezónní restaurace. Výsledkem takto navrhovaných úprav bude zkvalitnění zázemí 

pro volno-časové aktivity, jejich snažší dostupnost a především širší využití celého areálu. 

Při zachování současného rázu krajiny  

Předmětem návrhu bude vybudovaní stezek křižující takřka celou oblast areálu, což 

umožní volný pohyb areálem, bez nutnosti vyšší fyzické zdatnosti. řešením se pro to 

stanou nové lávky přes potok, nebo zajištění přechodu podmáčeným územím. Vybudování 

běžecké pilinové dráhy umístěné v samotném středu území s návaznosti na místa určena ke 

cvičení a protahování. Při jeho budování se klade důraz na současný stav lesního porostu a 

umístění tak, aby se v co největší míře zachovalo jeho složení s minimalizací kácení 

stromů. Další stezkou bude fit-stezka umístěna na rozhraní lesa a zemědělského fondu 

v těsné blízkosti lesa. Klidové zóny s možností odpočinku na lavičkách s výhledem do 

krajiny, nebo v altánu. Součásti takovýchto zón budou odpadkové koše a zóny mají 

návaznost na komunikace umožňující bezpečný příjezd vozidla, zajišťující chod areálu. 

Dalším sportovištěm se stane hřiště pro petangue nebo lezecká stěna umístěna v části 

s Restaurací Myslivna. Odtud se bude možno plynule napojit na fit-stezku. Tento záchytný 

bod se pro mnohé stane jako výchozí, neboť zde bude vybudováno parkoviště , dětské 

hřiště s bohatou výbavou pro širokou věkovou kategorii dětí a především nová restaurace 

s možností občerstvení, poskytující zázemí návštěvníkům areálu. Druhá varianta není příliš 

orientována na sport jako tato, zato umožní občanům jednotlivých částí obce, především 

Krásného Pole a Poruby bezproblémový přesun i v nočních hodinách. K čemuž přispěje 

vybudovaný osvětlený chodník. Nahradí tak úzkou neosvětlenou komunikaci, která je 

využívána chodci a v nočních hodinách se pro ně stává takřka smrtelně nebezpečnou.  

Studii této lokality jsem si zvolil proto, neboť jsem se zde narodil a okolí je mi velice 

blízké. Rád sportuji a rekreačních sportovců v této lokalitě přibývá. Protože tento areál má 

potenciál sportovního využití je vhodné ho dále udržovat či modernizovat, což bylo 

důvodem zpracování varianty zaměřené na sport. 
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2. Definice termínů a pojmů 

Územní plánování 

Jeho cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který 

spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářská rozvoj 

a také pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

Současně také zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, mající za cíl 

dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 

tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. [1] 

Úkoly územního plánování 

Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území,  

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 

geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 

staveb,  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v území,  
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k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,  

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů Zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů před negativními 

vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak,  

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,  

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče. [4] 

Nástroje územního plánování 

• Přípravné - územně plánovací podklady, územně analytické podklady a 

územní studie  

• Plánovací - politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, zásady 

územního rozvoje, územní plán a regulační plán  

• Realizační - územní rozhodnutí, územní souhlas i územní opatření [4] 

 

Urbanismus 

Původ má ve slově urbs, což znamená město a vychází z architektury. Obsahuje metody, 

postupy a činnosti směřující k harmonickému usměrnění lidského osídlení. Využívá se při 

řešení zástavby měst, obcí i krajiny a slouží jako nástroj v územním plánování. Považuje se 

za vědní obor, který má však takovou zvláštnost, že některé urbanistické počiny se 

současně považují za umění, resp. umělecká díla, protože urbanismus neřeší pouze 

problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Má teoretickou a praktickou stránku. 

V uvedeném pojetí se může zdát urbanismus a územní plánování nedílně propojeno, avšak 

oba obory si zachovávají své poslání. Oba tyto obory mají odlišné i společné znaky. [1] 
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Územní plán 

Je projekt záměru, jak uspořádat území v následujících letech. Konkrétně obsahuje určení 

ploch v území k využití rozlišenému dle hlavních účelů, tzv. funkčních ploch. Podle 

povahy takovýchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové zónování 

zástavby  nebo prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i 

nadzemních inženýrských sítí či objektů. [1] 

Územní studie 

Navrhuje, prověřuje a současně posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, jako například veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat a podmiňovat využití či uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [4] 

Revitalizace území 

Pojem revitalizace území znamená obnovení a oživení. Jeho použití je dnes často 

různorodé. Může to být revitalizace krajiny, neboli rekultivace, což je celková obnova a 

také oživení krajiny poškozené lidskou činností. Nebo revitalizace zeleně – omlazení, 

popřípadě nová výsadba stromů v parcích, omezení asfaltových či betonových ploch atd. 

Dále také revitalizace vodních toků a rybníků – odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a 

pokusit se obnovit funkce celých ekosystémů. A třeba také revitalizace starých staveb – 

asanace, modernizace, zateplení, jedná se o opuštěné průmyslové, zemědělské, skladové a 

jiné budovy i haly, které mění po stavební úpravě svou funkci na funkci bydlení, 

administrační budovy, galerie, apod. [2] 

3. Obecné požadavky na vymezování ploch 

Plochy bydlení  

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 

v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a také každodenní rekreaci 

i relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  
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Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 

[7] 

Plochy rekreace 

Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 

dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných 

prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních 

luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. [7] 

Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení 

pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, 

lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na 

kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. [7] 

Plochy veřejných prostranství 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. [7] 

Sport 

Sport je specifická, přísně organizovaná činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní 

vyplývající prožitkovostí, realizující se v dosahování absolutně či relativně maximálního 

výkonu v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách soutěže. [3] 
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4. Dopravní infrastruktura 

Prostor místní komunikace 

Prostor nad tou částí komunikace, jež slouží veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům a 

chodcům), popř. pobytu, dopravě statické a dynamické včetně pásů zeleně i v úsecích 

mimo území zastavěné nebo zastavitelné včetně tělesa místní komunikace. Dělí se na 

hlavní dopravní prostor a přidružený prostor [5] 

Pobytový prostor  

Prostor sloužící nedopravním účelům (odpočinek, relaxace, zeleň, parková úprava atd.). U 

komunikací funkční podskupiny D1 je součástí prostoru místní komunikace, u komunikací 

funkčních skupin B a C může být součástí přidruženého dopravního prostoru, nebo může 

být umístěn vně prostoru místní komunikace (obvykle mezi pásem pro chodce a 

zástavbou). [5] 

Obytná zóna 

Jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů s převahou 

pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovujících podmínek provozu 

podle zvláštního předpisu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i 

fyzicky a také hmatově podle zvláštního předpisu rozdělen na prostor pobytový či dopravní 

se smíšeným provozem a je obvykle řešen v jedné úrovni. [5] 

Odstavné a parkovací plochy 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo 

prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako 

součásti staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy/pásy/zálivy 

v hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru na komunikacích funkčních skupin 

B a C. Na komunikacích se dvěma jízdními pásy může být účelné uspořádání parkovacích 

míst také uprostřed komunikace. Vjezdy (samostatné vjezdy) do těchto zařízení musí 

splňovat podmínky zvláštního předpisu [5] 
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5. Rozbor stávajícího území 

5.1 Základní údaje o přilehlých městských obvodech  

5.1.1Ostrava-Poruba 

Ostrava má celkem 23 městských obvodů. Poruba a Krásné Pole jsou jedni z nich. Poruba 

se řadí v pořadí jako druhý nejlidnatější obvod se svými 70 tisíci obyvateli a leží 

v severozápadní části Ostravy. Historie obvodu Poruba se datuje od 14. století a jeho název 

je odvozen od kácení stromů, nebo-li rubání, odtud Poruba. Poruba byla malou 

nevýznamnou obcí až do konce druhé světové války. Po válce byla totiž určena k přeměně 

ze zemědělské obce na obec moderního urbanistického celku. Pod názvem Nová Ostrava. 

Centrum jako takové nemá, ale lze si pod ním představit ulici Hlavní třídu o délce 1,6 km 

s okolními budovami stylu sorela. Lákadlem Poruby může být především letní koupaliště, 

řadící se mezi největší ve střední Evropě, jakož i zimní stadion s pravidelnými sportovními 

a kulturními akcemi. ale také volno-časovými atrakcemi v podobě největšího letního 

koupaliště ve střední Evropě či moderním zimním stadionem. Nenachází se zde velký 

průmysl, proto je to jeden z nejčistších obvodů Ostravy. Krom sportovních zařízení je zde 

rozsáhlý komplex Fakultní nemocnice a jiných léčebných zařízení. A v neposlední řadě 

spousta vzdělávacích zařízení včetně Vysoké Školy Báňské. 

5.1.2 Ostrava-Krásné Pole 

Krásné Pole se připojilo k Ostravě jako samostatně fungující obec vesnického charakteru 

v roce 1976. S naprostým souhlasem většiny tehdejších obyvatel. Podobně jako Poruba leží 

v severozápadní části Ostravy ovšem vesnický charakter si ponechala dodnes. Sousedí 

ještě s obvodem Plesná - ze severní strany, z východní strany je to Pustkovec, v jižním 

sousedství je Vřesina a západní strana má v okolí Čavisov, Dolní Lhotu a Velkou Polom. 
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5.2 Základní charakteristiky životního prostředí  

5.2.1 Životní prostředí  

Ostrava se rozkládá v mírně teplém území, ovšem ovlivňují ji zvláštnosti jako vysoká 

koncentrace průmyslu, v některých částech hustá zástavba a specifické podmínky 

Ostravské pánve. Proto se můžeme na podzim a v zimních měsících poměrně často 

ocitnout ve stavu regulace, kdy jsou překročeny limitní hodnoty povoleného množství 

škodlivin v ovzduší. Ve srovnání s ostatními městy ČR zde smogová situace není 

ojedinělá. 

 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

TZL (prach) 16 366 11 321 8 594 6 421 3 919 2 428 2 565 

SO2 29 897 31 831 26 366 22 612 18 119 15 146 14 676 

Nox 14 233 15 334 14 239 12 786 11 091 11 500 11 228 

CO 151 160 146 155 116 86 263 10 465 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TZL 2 573 3 089 3 822 2 660 2 141 2 168 2 542 2 035 

SO2 15 372 15 482 17 638 16 528 16 503 16 030 15 648 11 938 

Nox 12 775 12 673 13 801 13 454 13 939 12 283 12 133 11 561 

CO 72 194 69 099 75 240 76 933 76 006 66 876 78 713 63 397 

(Tabulka č. 1 - Emise hlavních znečišťujících látek v Ostravě) 

 

Velký vliv zde hrají lesy okolo 10%, jež mají důležitý vliv na proudění vzduchu, 

rozmístění znečišťovacích zdrojů, geografické a jiné meteorologické podmínky v 

samotném místě. Krom znečišťovatelů ovzduší v podobě vydatného průmyslu a to 

především hutní výroby v největším měřítku na území ČR, husté dopravy, lokálních 
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topenišť, neudržovaných ploch, doznívajících vlivů důlní činnosti se velkou mírou podílí 

na znečišťování dálkový přenos škodlivin z Polska. 

5.2.2 Klimatické podmínky 

Nejvýše položené místo Ostravy se nachází ve výšce 336 m. n. m. (Krásné Pole). 

Průměrný roční úhrn srážek je 700 mm. Průměrná roční teplota je +8,3 oC, lednová teplota 

je rovna -2,3 oC a průměrná červencová teplota dosahuje hodnoty +17,8 oC.  

5.2.3 Geografické údaje 

Území městských obvodů Poruba a Krásné pole o rozloze 1317 a 543 hektarů je rozloženo 

v oblasti Ostravské pánve, přičemž v západní části této pánve leží Porubská plošina. 

Povrch této ploché pahorkatiny tvoří souvrství štěrků a písků, překrytých vrstvami 

sprašových hlín. Klimaticky mírně teplá oblast je ovlivněna polskými rovinami, což má za 

následek kontinentálně laděné klimatické podmínky. Zasazení do zdejší krajiny, má za 

následek velkou hodnotu těchto obvodů. Územím protéká říčka Porubka, zařazena jako 

významný menší veletok. Ovšem i ten se dokáže stát „veletokem“ čehož jsme byli svědky 

při povodni v roce 1997.  Kolem Porubky se rozkládají nivy a rašeliniště, dnes už ale velmi 

redukovaně, protože celý tok prošel výraznou rekonstrukcí, která by měla zabránit 

opětovným povodním, nebo vylití z břehů. 

5.3 Obyvatelstvo 

5.3.1 Demografické údaje 

Ostravu řadíme jako třetí největší město ČR. Svojí polohou  se stává přirozeným centrem 

Moravskoslezského kraje, mající 1 243 220 obyvatel k 31. prosinci 2010. Samotná Ostrava 

má k 31. 3. 2011 310 464 obyvatel. Cizinců je zde něco málo přes devět tisíc a ženy 

převládají nad muži v počtu 155 tisíci oproti 145 tisíci. Hustota osídlení je 974 

obyvatel/km2. 

Počet obyvatel městského obvodu Poruba vč. cizinců čítá 68 478 a je tedy druhým 

největším obvodem co se do počtu obyvatel týče. Oproti Krásnému Poli s počtem 2 537 

obyvatel. Ovšem do konce 19. století zde nežila ani tisícovka obyvatel. Nárůst 

obyvatelstva zaznamenal začátek 20. století, ale Druhá světová válka zapříčinila jeho 

pokles na 1500. V roce 1969 zde bylo dle statistik 81 572 obyvatel a maximálního počtu 
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dosáhla před sametovou revolucí a to 110 360. Současný vývoj má spíše klesající tendenci. 

Dnes se zastavil na hodnotě 68 478 obyvatel. 

Rok 1850 1946 1954 1960 1969 1989 

Počet obyvatel 911 1 500 9 220 50 078 81 572 110 360 

              

Rok 1998 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 77 522 72 650 71 367 70 789 69 858 68 478 

(Tab. č. 2 - Počet obyvatel s trvalým pobytem v Porubě.) 

Naproti úbytku obyvatelstva, porodnost zde zaznamenává mírné navýšení. 

počet obyvatel občané 

mladší 15 

občané od 

15 let 

celkem 

občanů 

cizinci  celkem 

obyvatel 

Poruba 8 052 59 167 67 219 1 259 68 478 

Krásné-Pole 368 2 164 2 532 29 2 561 

Pustkovec  177 1 039 1 216 16 1 232 

Plesná 199 1 162 1 361 17 1 378 

Vřesina 390 2 352 2 742 25 2 767 

(Tab. č. 3 – Věkové složení počtu obyvatel přihlášených k pobytu ke dni 1. 1. 2012) 

  muži muži 15+ ženy ženy15+ celkem 

Poruba 31 680 27 563 35 539 31 604 67 219 

Krásné-Pole 1 245 1 046 1 287 1 118 2 532 

Pustkovec 577 493 639 546 1 216 

Plesná 658 564 703 598 1 361 

Vřesina 1 333 1 137 1 409 1 215 2 742 

(Tab. č. 4 - Rozložení obyvatel podle pohlaví přihlášených ke dni 1. 1. 2012) 

5.3.2 Obyvatelstvo a sport 

V současné době prochází sport přínosným obdobím. Oproti minulým rokům se zvyšuje 

počet sportovců a to především běžců, nebo aktivních turistů, kteří se chtějí uvolnit 

fyzickou aktivitou od každodenního stresu a nadýchat se čerstvého vzduchu. Za vše hovoří 

statistiky konaných závodů v blízkém okolí, kdy se každoročně zvyšuje počet účastníků. 



11 
 

Nejedná se o profesionály, ale „hobíky“ kteří sportují pro radost, protože i přes zvyšování 

počtu startujících se nezlepšuje výkonnost. 

Závod  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Porubský čtvrtmaraton 61 81 81 114 117 125   211 

Štěpánský běh 77 71 87 99 70 115   118 

Dolnolhotská desítka   59 61 69 108 104 117 168 

(tabulka č.5  – Závody v letech 2004 - 2011) 

Tato tabulka jednoznačně prokazuje nárůst aktivních sportovců v Moravskoslezském kraji, 

především Okolí Ostravy. Volné místo v roce 2004 znamená, že závod se neuskutečnil. 

Políčka roku 2010 zůstaly volné, protože jsem nenalezl dostupné údaje výsledků běhů 

tohoto ročníku. 

5.3.3 Občanská vybavenost 

Co se týká vzdělávacích zařízení, je zde spousta mateřských škol, které jsou v současnosti 

využity na maximum. Dále několik škol základních, včetně škol s různým zaměřením od 

matematické specializace, sportovní nebo jazykové. Přes střední školy, včetně gymnázií až 

po VŠB-TU Ostrava, která má 7 fakult. V blízkosti areálu této vysoké školy můžeme najít 

Vědeckotechnologický park nebo Fakultní nemocnici. Z dalších zdravotnických zařízení 

můžeme uvést Mephacentrum. Mimo zdravotnická zařízení zde působí Český 

hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Hvězdárna a planetárium 

Johana Palisy stojící na území řešeného areálu. 

Ze sportovišť stojí za zmínku zimní stadion SAREZA který získal v roce 1998 ocenění 

stavba roku. Nově zrekonstruovaný krytý bazén, poskytující každoročně zázemí pro konání 

mezinárodního utkaní Velká cena Ostravy a venkovní koupaliště, rozlohou největší ve 

střední evropě. Ve výstavbě je badmintonová hala v těsném sousedství krytého bazénu. 

Nově jsou zřízeny dvě bezbariérová centra volného času, určené všem generacím. a dům 

s pečovatelskou službou na ulici Průběžná, jež se stal největší součastnou investicí. Získal 

také několik ocenění. Kulturní stránku obyvatelstva zajišťuje Kulturní centrum Poruba a 

Dům kultury Poklad. 
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6. Technická infrastruktura 

Voda 

Zdrojem pitné vody jsou přehrady Kružberk, Morávka a Šance, které zásobují pitnou 

vodou celý ostravský region 

Kanalizace 

Provozovatelem jsou Ostravské vodárny a kanalizace a. s.. 90 % odpadních vod podléhá 

biologickému čištění. Kanalizační síť zde máme jednotnou a oddílnou. 

Teplo 

Centralizovaná soustava zásobování teplem je provozována společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s., vytápí téměř veškeré domácnosti teplem. Krásné Pole není napojeno na 

centralizované vytápění teplem 

Elektřina 

O distribuci elektrické energie se stará společnost ČEZ a. s., která kryje ze 35%  spotřebu 

elektrické energie z místních zdrojů zbylou energii využíváme z celostátní rozvodné sítě 

(rozvodní síť NN 400/230, 50 HZ) 

Plyn 

Severomoravská plynárenská, a.s. (člen RWE Group) distribuuje zemní plyn. Jeho 

distribuce je zajištěna sítěmi VTL, STL, NTL plynovody a regulačními stanicemi. 

Odpady 

V regionu působí hlavně společnost OZO Ostrava, s. r. o. zajišťující zpracování tuhých 

odpadů. Není ovšem jedinou společností. S menším polem působnosti je to i Van 

Gansewinkel, a.s. a A.S.A., spol. s r.o. 

 

Telekomunikace 
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Působí zde více provozovatelů kabelových sítí. Telekomunikační síť je zajištěna 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a je plně digitalizována. Z mobilních 

operátorů to jsou Telefónica O2, T – Mobile a Vodafone  dosahujících 100% pokrytí. I 

televizní a rozhlasový signál dosahuje podobných hodnot jako mobilní operátoři. 

7. Dopravní infrastruktura 

7.1 Městská hromadná doprava 

Je zajišťována Dopravní podnikem města Ostravy, a. s. Provozní délka sítě MHD má cca 

476 km a tvoří ji 674 vozidel. Městská hromadná doprava i příměstská doprava je 

provozována v rámci integrovaného dopravního systému ODIS.  

tramvajová doprava 17 linek 

trolejbusová doprava  9 linek 

autobusová doprava  64 linek  

ODIS zabezpečuje jedenáct dopravců: České dráhy a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Veolia Transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o., 

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o, ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s., 

ČSAD Havířov a.s., Radovan Maxner, VIAMONT Regio a.s. 

7.2 Železniční doprava 

Od osobních vlaků, přes spěšné vlaky, rychlíky, EC, IC až po vlaky Supercity Pendolino. 

Směr spojů - Praha, Brno, Waršawa, Košice, Moskva, Opava. 

7.3 Státní silnice 

Dálnice D47/D1: napojení na stávající dálniční síť u Brna, přes Ostravu a naváže 

hraničním 104 přechodem Věřňovice - Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes 

Katowice na Gdaňsk (Helsinki). Rychlostní komunikace R56: Ostrava – Frýdek-Místek  a 

silnice I. i II. třídy. 

7.4 Cyklistická doprava 

Zastupitelstvo a rada města přijala v roce 2010 Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na 

území města Ostravy. Obsahem koncepce je návrh rozšíření cyklistických tras ze 
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současného počtu 330 km na 416 km. Tato koncepce je rozdělena do jednotlivých etap 

výstavby. 1. etapou výstavby se stalo 5 hlavních cyklistických koridorů.  

celkový počet značených stezek a tras    202 km 

cyklistické délky stezek samostatných    9 km 

cyklistické délky - stezky společné s chodci – rozdělených  18 km 

cyklistické délky - stezky společné s chodci – nerozdělených 28 km 

cyklistické délky - pruhy vyznačené na vozovce   5 km 

cyklistické délky - trasy na účelových komunikacích  30 km 

cyklistické délky - trasy na vozovkách, neležící v obytné zóně 101 km 

cyklistické délky - trasy ležící v obytné zóně   10 km 

Cyklistické trasy jsou značeny písmeny A – Z nebo čísly. Prochází zde také cyklostezka 

Radegast, vedoucí Jantarovou stezkou. 

8. Mapové podklady 

8.1 Územní plán 

Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Jedná 

se o dokument, který je vytvořený v měřítku 1:10 000, o dokument, který se průběžně 

upravuje. [ ] (gisova.ostrava.cz ) 

Jeho stav v internetové podobě ve znění schválených změn a provedených úprav je 

aktualizován ke dni 6. 3. 2012 . Jelikož jsem s bakalářskou prací začal mnohem dříve, než 

byl tento plán aktualizován, použil jsem proto plán aktuální v době mého zahájení BP. 

Řešeného území se ovšem aktualizace nijak netýká. 

 

 

8.2 Katastrální mapa 

Jako podklad pro navrhované řešení jsem použil katastrální mapu. Katastrální mapu jsem 

získal díky žádosti se kterou jsem se osobně dostavil na Útvar hlavního architekta 

Magistrátu města Ostravy. Obdržel jsem mapové podklady v digitální podobě, včetně 

výškopisu, jež se stal součástí mých výkresů. 
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8.3 Ortofotomapa 

Tuto mapu jsem také získal z Magistrátu města Ostravy, nicméně jsem použil do výkresu 

mapu z internetu – mapy.cz 

9. Popis území 

Řešené území se nachází v severozápadní části Ostravy, na rozhraní několika městských 

obvodů (Poruba, Krásné Pole, Pustkovec, Plesná) mezi silnicemi Krásnopolská, Dr. 

Slabihoutka a Vřesinská. Území má dobré napojení na městskou hromadnou dopravu, je 

zde možný příjezd i autem z ulice Krásnopolské a Dr. Slabihoutka. Bohužel zde 

v současnosti není dostatečná parkovací kapacita. Areál je tvořen lesním a zemědělským 

půdním fondem. Protékají jimi dva potoky, které způsobují podmáčení přilehlých částí 

území. Na východním okraji areálu se nachází prostranství pro volnočasové aktivity 

s restaurací Myslivna, která je ve špatném technickém stavu, stejně tak jako přilehlé okolí. 

Toto prostranství určené pro volnočasové aktivity sousedí s nově vystavenými plochami 

pro bydlení, a proto by si zasloužilo rekonstrukci. Do areálu je možno se dostat několika 

vstupy ze všech světových stran. V současnosti je místo pro parkování pouze ze severní 

strany od kolejí Vysoké Školy Báňské.  

Vlastníky pozemku území je poměrně hodně rozparcelováno, a tudíž je zde mnoho 

vlastníků. Ve Výkresu vlastnických vztahů jsem tyto parcely přidělil pouze obecně, a to 

fyzické osobě, právnické osobě, České republice, obci Vřesina a statutárnímu městu 

Ostrava.  

Na řešeném území se v podstatě nenachází žádná technická infrastruktura.  

9.1 Limity území 

Řešené území je na půdě lesa, proto se nás týká ochranné pásmo lesa 50 metrů. V blízkosti 

území prochází vzdušné elektrické vedení 22 kV, jehož ochranné pásmo je 7 metrů. Ovšem 

ani toto ochranné pásmo nás nebude v našem návrhu omezovat.  
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10. Urbanistické řešení 

10.1 Varianta 1 

Návrh tohoto urbanistického řešení se skládá z rekonstrukcí současných pěšin, lávek přes 

potok, odpočinkových míst, rekonstruovaných a nově navržených míst ke cvičení  a návrhu 

nové restaurace Myslivna při částečném zachování původního půdorysu. Součástí této 

rekonstrukce bude také vytvoření dětského hřiště a lezecké stěny. Protože je zde 

nedostatek parkovacího stání, bude navrženo na západní straně na ulici K Planetáriu nové 

parkoviště s výbornou návazností na navržené pěšiny, které budou křižovat celý areál. 

Stejně tak bude navrženo parkoviště ve volno-časovém areálu restaurace Myslivna.  

První varianta je více orientována na propojení Krásného Pole s Porubou, protože zde 

chybí bezpečné spojení pro chodce. Jedinou možnou cestou, jak se dostat z Krásného Pole 

do Poruby, je po ulici Krásnopolská. Tato ulice je velice úzká s hlubokými příkopy, tudíž i 

poměrně nebezpečná. Silnice není v noci osvětlená. Na takovéto silnici jde v noci chodci 

téměř o život. Nový chodník je tedy nezbytný. Součástí chodníku bude osvětlení, které 

povede z Krásného Pole až na opačnou stranu areálu k samotné restauraci Myslivna. Tato 

navržená varianta má umožnit cestu chodcům především v pozdějších večerních hodinách, 

kdy nemají možnost využít služeb MHD díky omezenému nočnímu provozu.    

10.2 Varianta 2  

Varianta 2 se shoduje s variantou 1 v rekonstrukcích pěšin, míst ke cvičení, přemostění 

potoků a rekonstrukci areálu restaurace Myslivna včetně obou parkovišť. Koncepce areálu 

je spíše sportovní, proto upouštím od návrhu osvětlené pěší komunikace a namísto toho 

navrhuji pilinovou dráhu, fit stezku a hřiště pro petangue. Pilinová dráha bude situována na 

území lesa tak, aby ideálně procházela mezi stromy s minimální nutností jejich výseku. Fit 

stezka povede po poli v co nejbližší vzdálenosti k lesu s návazností na areál restaurace 

Myslivna o délce 2650 m. A hřiště pro petangue bude umístěno v severní části areálu. 

10.3 Výběr varianty 

Protože jsem více sportovně založen, vybral jsem si variantu 2 se sportovním zaměřením.  

10.4 Podrobné zpracování varianty 2 

Lezecká stěna 
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Lezecká stěna je součásti areálu restaurace Myslivna. Bude umístěna tak, aby nepřekážela 

a neomezovala plynulý provoz v areálu. Nosnou konstrukci lezecké stěnu budou tvořit 

hranoly modřínového dřeva o rozměrech 200 x 200 mm a zpevnění bude zabezpečeno 

hranoly průřezu 120 x 160 mm. Vzájemně budou spojeny ocelovými svorníky. Celá tato 

konstrukce bude založena na železobetonových patkách. Tyto železobetonové patky mají 

vrcholovou hranu v úrovni 300 mm nad upraveným terénem terénem. Skladba tohoto 

terénu vypadá následovně: 200 mm mechanicky hutněná zemina, štěrkodrť 150 mm a 

horní vrsta tvořena oblázkovým kamenivem. Takto postavená konstrukce 

z impregnovaného dřeva, se opláští překližkovými bloky na které se připevní lezecké 

chyty. Na celkové výšce stěny 12 m založíme minimálně co 2 metry nýty, které budou 

sloužit, pro jištění prvolezce. Na vrcholu stěny budou z každé strany 3 ocelová oka, která 

budou plnit funkci slaňovacího bodu. Připevňování chytů nebude zcela náhodné. 

Systematicky se budou rozmísťovat tak, aby zde bylo několik cest různých obtížností.  

Dětské hřiště 

Dětské hřiště je určeno dětem od 3 do 12 let. Složení tohoto hřiště vypadá následovně: 

pískoviště, 2 x pružinová houpačka 1x velká houpačka, 3 x lavičky a jeden velký věžový 

systém prolézaček. 

Piskoviště – jeho celková výška má 490 mm. Jednotlivé segmenty jsou v délce 1,5 m a 

minimální odstup od okraje pískoviště činí 1,5 m. 

Pružinová houpačka - Hlavní nosná část pružiny z jakostní pružinové oceli dle  

ČSN EN 10089,  ocelové montážní přípravky, povrchová úprava práškový vypalovaný lak. 

Ostatní díly kolébaček jsou z vysokomolekulárního polyetylenu (HDPL) tl. 19 mm. Spoje 

jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem. Výška houpačky dosahuje 1,2 m nad 

úrovní terénu, přičemž výška volného pádu je rovna 0,5 m čemuž dle ČSN EN 1176, 

vyhovuje trávník. 

Věžový systém prolézaček – Určen dětem od 5 let. Výška prvku dosahuje 4,1 m a výška 

volného pádu 2,75 m. Tlumení pádu dle ČSN EN 1176. Systém se montuje po jednotlivých 

modulech. Jednotlivé moduly systému jsou: dvě čtyřboké věže se stanovou střechou, dvě 

čtyřboké věže bez střechy, dva lanové mosty, dva mosty síťové čtyři vestavěné lavice, 

šikmý síťový výstup, zborcená síť, zábavná skluzavka, žebřík doplněný o madla, šíkmá 
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plocha s lanem, výstup určený k ručkování, výstup pohadici, dětská lezecká stěna a krátká 

stěna z půlkuláčků. 

Lavičky – vyrobeny ze smrkových desek průřezu 45 x 195 mm ošetřeny tlakovou 

impregnací, hloubkovým napouštědlem a následně povrch nalakován tenkovrstvou 

lazurou. Délka sedáku má 2 m a jeho výška dosahuje 0,45 m 

Základní údaje o objektu Restaurace Myslivna 

Restaurace myslivna je jednopodlažní objekt, postrádající projektovou dokumentaci. 

Protože se letos tento objekt začal rekonstruovat, zajímal jsem se o jeho stav. Po bližším 

ohledání je více než jasné, že nemůže vyhovovat žádným požadavkům. zateplení bylo 

v některých místech provedeno novinama, kusy chybějícího stropu jsou v podstatě 

zaomítnuté desky. Obdobně je na tom zdivo. Okna neplní téměř žádnou izolační funkci. 

Proto je nejvhodnějším řešením výstavba nové restaurace 

Zásady urbanistického , architektonického a výtvarného řešení 

Pozemek se nachází v blízkosti lesa, na ploše určené k volno-časovým aktivitám. V jeho 

okolí je zástavba individuálního bydlení a zemědělský fond. Nový návrh by proto neměl 

nijak vyčnívat  mezi ostatními stavbami. Proto jej navrhuji jako jednopodlažní vyhovující 

požadavkům energetické náročnosti.  

Restaurace neslouží jako jídelna nebo vývařovna, ale pouze ke studené, či jednoduché 

teplé kuchyni. 

Dispoziční řešení objektu 

Skladba jednotlivých místností po vstupu do budovy je následující: zádveří ze kterého se 

pokračuje do prostoru restaurace s výčepem. Restaurace je určena pro 44 osob. Sezení 

bude na lavicích z rostlého borovicového dřeva, navozující dojem myslivny. Prostor 

výčepu bude ze stejného materiálu jako lavice. Z restaurace se jde společnými dveřmi na 

hygienické zařízení. Pánské, dámské i pro handicapované mají společnou chodbičku 

vedoucích do jednotlivých sektorů. Pánské WC má dvě záchodové mísy a dvě pisoárové 

stání odděleny zástěnou. Dámské WC je tvořeno třemi mýsami a třemi umyvadly na rozdíl 

od pánských, kde jsou umístěny umyvadla pouze dvě. Je zde ještě umístěna úklidová 

místnost. Dalšími dveřmi z prostoru výčepu se dostaneme do šatny zaměstnanců. V šatně 
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stojí 5 skříněk a jedna lavička. Plánovaný počet zaměstnanců během směny je maximálně 

5. Z prostoru šatny mají k dispozici wc s předsíňkou a umyvadlem a sprchový kout se 

zástěnou. V šatně je umístěno okno určené ke větrání. Prostor za výčepem je určen pouze 

zaměstnancům. Odtud se dostaneme do skladu nápojů a do kuchyně. Z kuchyně vedou 

dveře do skladu potravin, které jsou propojeny chodbičkou se skladem nápojů a vedlejším 

východem určeným zaměstnancům nebo pro zásobování. Návrh hygienických prostor dle 

ČSN 73 4301, Obytné budovy, v platném znění. 

 

(Obrázek č. 1 – Technické požadavky na umývadla) 

 

(Obrázek č. 2 – Základní požadavky WC kabin) 
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(Obrázek č. 3 – Bezbariérové hygienické prostory) 

Odkanalizování 

Není zde přivedena jednotná kanalizační síť, proto bude objekt napojen na stávající žumpu. 

A dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010. 

Žumpa 

Žumpa nefunguje jako čistička odpadních vod. Žumpa tyto vody pouze shromažďuje. 

Proto používání žumpy vyžaduje častější vývoz.  

A = 445 m2 (odvodňovaná plocha) 

Střecha s nepropustnou horní vrstvou, sklon nad 5%, Ψ = 1.00,   Ared = 445 m2 

Lokalita – 8 

Návrhové a vypočítané údaje 
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Ared 445 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 

vsakovacích zařízení) 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.00000100 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 141.7 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 68.7 mm návrhový úhrn srážek 

tc 2880 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.0000709 m3.s- vsakovaný odtok 

Vvz 18.3 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

(Tabulka č. 6 – Výpočet dešťové vody) [6]  

Námi nadimenzované vsakovací zařízení vyhovuje dle ČSN 75 9010   

Navrhované vsakovací zařízení je nutno umístit minimálně 1,5 násobku hloubky základů 

od stěny domu. Dalším vhodným řešením při zabudování vsaků je použití netkané textilie, 

zabraňující zanesení. Na území s četnými srážkami se doporučuje vsakovací zařízení 

umístit do štěrkového lože, což ale není náš případ. 

Technická infrastruktura 

Objekt je napojen na oblastní vodovod a síť nízkého napětí 400 V. Na jinou další síť není 

napojen.  

Nachází se ale v dosahu veškerých digitálních signálů z okolí. 

Parkování 

V areálu budou zřízeny dvě parkoviště jedno bude součástí areálu restaurace Myslivny. 

Jedná se o parkoviště s kolmým stáním a druhé bude samostatně stojící na druhé řešeného 

území řešeno podélným stáním. 
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(Tab. č. 7  – Součinitelé redukce počtu stání) 

 

 

(Tab. č. 8 - Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání) 

Výpočet počtu parkovacích stání provedeme dle normy ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Vycházíme z hodnot stupně automobilizace ka, druhu tavby a počtu 

účelových jednotek.  

N = Oo . ka + P0 . ka . kp 

N - celkový počet stání 

Oo - počet odstavných stání (tab. 34 příslušné normy) 

Po - počet parkovacích stání (tab. 34 příslušné normy) 

ka - součinitel vlivu automobilizace 

kp - součinitel redukce počtu stání (tab. 30 příslušné normy) 

Celková plocha restaurace je 91,719 m2. 

N = 0,917 . 1 + 8,255 . 1 . 0,6 = 5,87 

Minimální počet parkovacích stání vyšel 6. Navrhuji tento počet větší. 10 parkovacích míst 

o rozměru 2,5 x 5 m a jedno parkovací stání pro imobilní občany. Parkoviště jsou navrženy 

v místech před objekty občanské vybavenosti. Navrhnuté parkoviště je určeno ke 

krátkodobému stání do 2 hodin pro návštěvníky a jako dlouhodobé nad 2 hod. sloužící 
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zaměstnancům restaurace. Řešením parkovacích ploch bude netuhá vozovka z vegetačních 

tvárnic TBM 17 - 40 typu D2-N-3-V-PII v tloušťce konstrukční vrstvy 350 mm.  

Lesy 

Mají funkci rekreační a relaxační. Slouží k odpočinku obyvatel města. Podílí se na 

ekologické stabilitě krajiny a slouží k produkci dřeva. 

Funkční využití: 

1) Vhodné 

- Vysoká zeleň, střední, nízká a travnaté plochy 

2) Přípustné 

- Drobná sportovní zařízení  

- Účelové lesní cesty, pěší a cyklistické komunikace, kondiční dráhy, naučné stezky, 

běžecké tratě 

- Vodárenská zařízení 

- Nezbytné hospodářské objekty nebo zařízení údržby 

Centrální pěšina 

Zakreslení těchto pěšin jsem provedl do katastrální mapy pomocí GPS přístroje Garmin 

Forerunner 405. Využil jsem dostupných a používaných chodníků vyšlapaných mimo 

hlavní asfaltové cesty. Jejich délka měří téměř přesných 10 km. Navazuje ze všech stran na 

vstupy do území a propojuje jednotlivá sportoviště či odpočinková místa. Součástí pěšiny 

jsou lávky přes potok nebo lávky zabahněným územím.  

Odpočinkové místo 

Takové místo je složeno z odpadkového koše a altánu nebo jednoduché lavičky. Celkový 

počet nově navržených altánů je čtyři a celkový počet navržených míst s lavičkami je dvě. 

Altán bude vyhotoven z dřevěných trámů smrkového dřeva, průřezu 120 x 120 mm. 

Ukotvení bude provedeno do železobetonových patek.  

Skladba podlahy altánu: 
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-  Zámková dlažba Ditone Stone  80 mm 

-  Štěrkové lože fr. 4 - 8mm   50 mm 

-  Mechanicky zpevněná zemina 200 mm 

 

(

Obrázek č. 4 – Vizualizace altánu) 

Lávka přes potok 

Celkem čtyři takovéto lávky budou přemosťovat zdejší pěšiny, které se tak stanou schůdné 

komukoli. Jde o dřevěnou konstrukci umístěnou na betonovém základu. Celková hloubka 

základů bude 1500 mm a jejich skladba je z betonu třídy C12/15 v kubatuře 0,85 m3 a 

betonu C25/30 v kubatuře 9,3 m3. Na straně styku s vodou budou základy lávky obloženy 

lomovým kamenem kubatury 4,5 m3. Po vybudování základů se provede zpětný zásyp a 

důkladně se zemina udusá, aby byla připravena k napojení centrální pěšiny. Nosnou 

dřevěnou konstrukci mostu tvoří smrkové hranoly průřezu 160 x 200 mm. Překryty budou 

fošnami o rozměrech 50/200 o délce 1800 mm spojeny s nosnou konstrukcí hřeby. Pochozí 

šířka mostu je 1700 mm a je ohraničena zábradlím ve výšce 1100 mm zakončeným 

dobovým madle průřezu 50/120. Most se konstruuje v účinné délce 6 m. 
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Lávka podmáčeným územím. 

Jedná se o dřevěnou konstrukci položenou na základu v nezámrzné hloubce v minimální 

výšce nad úrovní zeminy. bez zábradlí v šířce 1700 mm určenou pouze chodcům. 

Petangue 

Hrací plocha má rozměr 5 x 15m. Vedle sebe budou vybudovány dvě hřiště o půdorysném 

rozměru 10 x 15 m. Povrch bude písčitý a písek se položí na udusanou zeminu po sejmutí 

ornice. Hrací plochu ohraničují záhonové obrubníky, které zamezují vypadnutí hrací koule 

z hřiště. Petangue je úmístěn v takové části, kde je možno se dopravit vozidlem po 

centrální pěšině, za účelem přepravy stavebního materiálu. 

Místa ke cvičení 

Nalézají se mezí dráhami fit stezky a pilinové dráhy. Měly by být dobře dostupné z obou 

těchto sportovišť. Z poloviny nahradí současné vyžité cvičiště a vystaví se další, zcela 

nové. Při výstavbě dbáme na umísťování, abychom nemuseli kácet lesní porost. Cvičící 

pomůcky jsou vyhotoveny z rostlého modřínového dřeva s použitím ocelových prvků. 

Ukotveny v ŽB patce nad povrchem z oblázkového kameniva. Složení podkladní vrstvy: 

200 mm mechanicky hutněná zemina, štěrkodrť 150 mm a horní vrsta tvořena oblázkovým 

kamenivem. 

Pilinová dráha 

Jde o jedinečnou dráhu tlumící dopady při běhu. Vhodná svou skladbou pro těžší sportovce 

nebo naopak sportovce s velkou tréninkovou zátěží. Dráha široká 3,2 m ohraničena 

záhonovámi obrubníky se skládá ze štěrkodrti 180 mm, MZK 150 mm, jílovo písčitá vrstva 

20 mm a povrch z hrubých dřevěných pilin 20mm.  

Fit-tezka 

Fit stezka je umístěna na samotném okraji zemědělského půdního fondu v těsné blízkosti 

lesa. Plynule navazuje na volno-časový areál Myslivny. Celková délka okruhu činí 2,65 

km. Začátek má v nejnižším bodě při nadmořské výšce 238 m. Vrchol stezky je ve výšce 

273 m, tudíž převýšení dosahuje 35 m. Podél tratě jsou umístěny čtyři informační tabule, 

které mimo jiné vytyčují jednotlivé vzdálenosti od startu. Problémem taky nebude využití 
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míst k odpočinku v těsné blízkosti fit stezky. Šířka stezky je 3,2 m. Vybudována ve 

dvouprocentním spádu a ohraničena záhonovými obrubníky.  

Složení stezky: 

-  Asfaltový beton jemnozrnný ABJ-II  40mm 

-  Postrřik PS EKM   0,3  kg/m2 

-  Obalové kamenivo   OK  80 mm 

-  Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  150 mm 

-  Štěrkodrť    ŠD  150 mm 

11. Ekonomické zhodnocení navržené varianty 

Propočet nákladů volno-časového areálu vč. dětského hřiště 

  Počet Jednotková cena Náklady [Kč]  

pískoviště z bloků 8 ks 2 100 Kč/ks 16 800 

pružinová houpačka 2 ks 10 700 Kč/ks 21 400 

jednomístná houpačka 1 ks 16 300 Kč/ks 16 300 

systém 110 Prášily 1 ks 258 500 Kč/ks 258 500 

lavička 7 ks 5 900 Kč/ks 41 300 

Lezecká stěna  660 000 660 000 

Cena celkem:   1 014 300 Kč 

(Tabulka č. 9 – Náklady volno-časového areálu) [10]  

Zařizovací předměty jsou nakoupeny u firmy HRAS Zařízení Hřišť s. r. o., dle aktuálního 

ceníku. Ceny jsou uvedeny bez dopravy. 

Celková cena volno-časového areálu činí 1 014 300 Kč 

Propočet nákladů komunikací, parkovišť a sportovních ploch 

Jediná fit stezka má asfaltový povrch. Parkoviště jsou z vegetačních tvárnic a povrchy pod 

altánem a stěnou jsou z oblázkového kameniva. Pilinová dráha má pod vrstvou pilin 

pískové podloží. 
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 Název Počet Jednotková cena Náklady [Kč]  

fit stezka  8 480 m2 793 Kč/m2 6 724 640 

pylinová dráha 1 920 m2 603 Kč/ks 1 157 760 

parkoviště z veget. Tvárnic 230 m2 750 Kč/ks 172 000 

povrch pod stěnou 28,5 m2 656 Kč/ks 18 696 

povrch pod altánem 155 m2 656 Kč/ks 101 680 

Cena celkem:   8 175 276 

(Tabulka č.10  –Náklady komunikací ploch a parkovišť ) 

Celková cena volno-časového areálu činí 1 014 300 Kč 

 

Propočet nákladů na úpravu terénu 

 Název Počet Jednotková cena Náklady 

Výsadba parkového trávníku 1900 m2 54 Kč/m2 102 600 

Výsadba - dub letní 12 ks 250 Kč/ks 3 000 

Cena celkem:     105 600 

(Tabulka č. 11 – Náklady úpravy terénu) 

Trávníkem se osadí dětské hřiště a jeho okolí. Duby budou vysázeny v okolí pilinové 

dráhy a míst určených ke cvičení.  

Celková cena úprav terénu činí 105 600 Kč 

Náklady na realizaci restaurace Myslivna 

 Název Počet Jednotková cena Náklady [Kč]  

Restaurace Myslivna 1775,6 m3 6192 Kč/m2 10 994 515 

Cena celkem:     10 994 515 

(Tabulka č. 12 – Náklady na restauraci Myslivna) 

Celková cena restaurace Mslivna činí 10 994 515 Kč 
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Propočet celkových nákladů stavebních prací 

 Název Náklady [Kč]  

Dětský volnočasový areál 1 014 300 

Komunikace, parkoviště 8 175 276 

Úprava terénu 150 600 

Rstaurace Myslivna 10 994 515 

Celková cena: 20 334 691 Kč 

(Tabulka č. 13 – Náklady stavebních prací) 

Tato cena je součtem všech cen stavebních úprav prováděných v řešeném areálu. 

Výsledná cena stavebních úprav činí 20 334 691 Kč 

Propočet nákladů projektových a průzkumných prací 

 Název Procento z ceny Náklady [Kč]  

Projektové práce 8 % 1 124 064 

Průzkumné práce 0,02 % 4067 

Celková cena:  1 128 123 Kč 

(Tabulka č. 14 – Náklady projektových a průzkumných prací) 

Propočet nákladů na umístění staveniště 

 Název Procento z ceny Náklady [Kč]  

Zařízení staveniště 2,5 % 508 367 

Provozní náklady 0,7 % 142 343 

Územní vlivy 2,8 % 569 371 

Celková cena:  1 220 081 Kč 

(Tabulka č. 15 – Náklady na umístění staveniště) 
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Rezerva 

 Název Jednotková cena Náklady [Kč]  

Rezerva 10 % 2 033 469 

Celková cena:  2 033 469 

(Tabulka č. 16 – Finanční rezerva) 

Propočet konečných nákladů realizace rekonstrukce areálu Myslivna 

 Položka Náklady [Kč]  

Náklady stavebních prací 20 334 691 

Náklady projektových a průzkumných prací 1 128 123  

Náklady umístění staveniště 1 220 081 

Rezerva 2 033 469 

Cena celkem: 24 716 364 Kč 

(Tabulka č. 17 – Propočet konečných nákladů realizace rekonstrukce areálu Myslivna) 

Konečná cena realizace tohoto areálu jsme stanovili orientačním výpočtem na částku 

24 716 364 Kč. K této ceně je však nutno ještě připočíst DPH. Nicméně je to cena jen 

orientační. 
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12. Závěr 

Během zpracování bakalářské práce bylo rozebráno území mezi Ostravskými obvody  

v severozápadní části města. Šlo především o území zemědělského, volno-časového a 

lesního fondu. Vyhotovení bylo provedeno formou územní studie. 

Návrhy byly dvou variantní. Přičemž první varianta byla zaměřena na funkci přesunu 

obyvatel Krásného Pole nebo Poruby. Tato varianta měla zajistit bezpečný a pohodlný 

transport dotčených obyvatel v jakoukoliv dobu i ve večerních hodinách. Oproti druhé 

variantě, která od takovéto stezky upouští a směřuje více ke sportu. Podrobněji řešená 

varianta dvě maximálně využívá prostory lesoparku Myslivna. Přesto měli obě varianty 

některá řešení společné. Společným návrhem se stalo nové návrhové řešení restaurace 

Myslivny. Tato restaurace bude postavena od základu znova, protože se po bližším 

ohledání nachází v takovém stavu, že jakákoliv další uvažovaná rekonstrukce, nemůže 

vyhovět požadavkům energetické náročnosti. 

V těsné blízkosti se navrhlo parkoviště pro 10 vozidel a jedno vozidlo pro imobilní občany. 

Také rozsáhlé hřiště pro děti s pískovištěm a houpačkami. Pro starší a dospělé je poblíž 

lezecká stěna. Lesní pěšiny jsou uvedeny do stavu permanentního užívání zajištěné 

lávkami pro bezpečný přechod vodních toků. Také cvičební a odpočinková místa mají 

zpříjemnit pobyt v samotném srdci řešeného území. 

Druhá varianta má navíc fit stezku s asfaltovým povrchem, určenou k celoročnímu 

využívání. Je ideální k procházkám, běhům, in-line bruslím, sportovnímu tréninku, čemuž 

napomáhají značené úseky. V zimním období se zde bude držet sníh, a proto může být 

vhodná jako okruh k běžeckému lyžování. Jako další návrhové řešení je pilinová dráha 

určena sportovcům všech věkových kategorií a výkonnostních tříd. 

V areálu se nenachází žádná technická infrastruktura, pouze na jeho okraji a to ochranné 

pásmo 7 m kolem vzdušného vedení el. napětí. Dalším ochranným pásmem je ochr. pásmo 

lesa a ochranné pásmo vodovodního řádu.  

Celkové náklady na realizaci myšlenky funkčního vylepšení areálu na sportovně-relaxační 

oblast dosáhly částky 24 716 364 Kč (bez DPH) 
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(Obrázek č. 1 – Severní pohled z centra areálu na Pustkovec) 

 

 

 

 

 

 

 

(Obrázek č. 2 – Severovýchodní pohled volného prostoru areálu restaurace Myslivna) 

 

 

 

 

 

 

 

(Obrázek č. 3 – Pohled od lesa, severovýchodně na restauraci) 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obrázek č. 4 Současný stav lávek přes potoky) 

 

 

 

 

 

 

(Obrázek č. 5 – Pohled na restauraci severním směrem) 


