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Seznam použitého značení 

ČEZ  České energetické závody 

ČOV  čistička odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČS  čerpací stanice 

ČSN  Česká státní norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DN  diametr nominal (jmenovitý průměr potrubí) 

DPH  daň z přidané hodnoty 

Ha  hektar 

MHD  městská hromadná doprava 

NN  nízké napětí 

OP  ochranné pásmo 

PVC  polyvinylchlorid 

STL  středotlaký 

SmVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace 

TS  trafostanice 

 

  



7 
 

Obsah  

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ .......................................................................... 6 

1. ÚVOD ........................................................................................................................ 9 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA .......................................................................... 10 

2. 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE ........................................................................................... 10 

2. 2 POŽADAVKY NA SPORTOVNĚ A REKREAČNÍ STAVBY ........................................... 13 

3. POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ÚZEMÍ......................................................... 14 

3. 1 INFORMACE O MĚSTĚ KRAVAŘE .......................................................................... 14 

3. 2 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA .......................................................................................... 15 

3. 3 SPORTOVIŠTĚ VE MĚSTĚ ...................................................................................... 15 

3. 4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ............................................................................. 16 

3. 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ........................................................................... 17 

3.5.1 Stávající technická infrastruktura ............................................................... 17 

3. 6 AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ..................................................................... 18 

3. 5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ...................................................................................... 20 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ .................................................................................................... 21 

4. 1 VARIANTA 1 ........................................................................................................ 21 

4. 2 VARIANTA 2 ........................................................................................................ 22 

4. 3 OPODSTATNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY ................................................................. 23 

5. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................... 24 

5. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ......................................................................... 24 

5. 2 ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVEBNÍM POZEMKU ............................................................. 24 

5. 3 ÚDAJE O STAVBĚ ................................................................................................. 27 

6. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................ 31 

6. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY .......................................................................................... 31 

6. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ..................................................................................... 33 

6. 3 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .................................................... 41 

6. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................... 42 

6. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ..................................... 43 

6. 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................... 44 



8 
 

7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ ................................................... 45 

8. ZÁVĚR .................................................................................................................... 49 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................. 50 

10. SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................... 52 

11. SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................ 53 

12. SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................. 54 

13. SEZNAM VÝKRESŮ .......................................................................................... 55 

 

 



9 
 

1. Úvod 

V současnosti lidé neustále vyhledávají možnosti, jak trávit svůj volný čas. Jednou z možností 

je i návštěva různých sportovišť ve svém okolí, protože sport patří mezi aktivity 

každodenního života. Snahou každého města je zajištění sportovního a kulturního vyžití svým 

občanům. Jelikož město Kravaře disponuje nezastavěnými pozemky, podalo požadavek 

k zpracování územní studie sportovně – rekreačního areálu, jehož výstavbou by rozšířilo škálu 

sportovních aktivit pro své občany. 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování územní studie sportovně – rekreačního 

areálu v centrální části města Kravaře. Návrh bude zahrnovat nové možnosti sportovního 

vyžití v tomto městě, a také úpravu části území pro možnost konání největší kulturní akce 

města - Kravařského odpustu. 

Cílem této práce je vypracovat územní studii sportovně rekreačního areálu v lokalitě 

Z29 a Z30. Za tímto účelem jsou zpracovány dvě varianty řešení, z čehož jedna je vybrána, 

jako výsledná pro své optimální urbanisticko – architektonické řešení. Tato varianta zahrnuje 

také zpracování řešení technické infrastruktury, organizace dopravy pro pěší, cyklisty  

a automobily a ekonomické zhodnocení ve formě propočtu. Je navržena tak, aby bylo 

dosaženo co nejlepšího začlenění do stávající krajiny v souladu s urbanistickými  

a architektonickými prvky této krajiny. 

Práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část zahrnuje jednak 

teoretická východiska vycházející z informací získaných studiem podkladů a literatury  

a vlastním průzkumem řešeného území, ale také detailnější popis vybrané varianty. 

Výkresová část poté obsahuje jednotlivé výkresy navrhovaného řešení. 

Před zpracováním této bakalářské práce byla provedena osobní prohlídka území, dále 

byla pořízena fotodokumentace současného stavu a následně byly získány potřebné podklady, 

tj. územní plán města Kravaře, výkres limitů využití území, vyjádření správců sítí technické 

infrastruktury, mapové podklady ze serveru www.mapy.cz a informace z webového portálu 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

Studie bude vypracována dle zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování  

a stavebním řádu a také podle územního plánu města Kravaře. 
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2. Teoretická východiska 

2. 1 Základní definice 

Území 

Část zemského povrchu, která je účelově vymezená. Zahrnuje prostor pod vymezenou částí 

území i nad ním. [2] 

Územní studie 

Dle stavebního zákona spadá územní studie pod územně plánovací podklady. Územní studie 

navrhuje, přezkoumává a posuzuje jednotlivá řešení daných problémů, případně změn nebo 

rozvoj funkčních systémů v území, například veřejné technické infrastruktury, územního 

systému ekologické stability, které by mohly mít významný vliv na využití a uspořádání 

území či jejich vybraných dílů. [2] 

Územní plán 

Jedná se o dokumentaci záměru jak utřídit území v následujících letech. Obsahuje určení 

ploch v území k užití rozdílnému dle zásadních účelů, tzv. funkční využití ploch. Dle 

charakteru těchto ploch pro ně dále stanovujeme prostorové parametry, např. ochranná pásma. 

Dále zahrnuje řešení pro návrh nadzemních a podzemních inženýrských sítí a objektů. [2] 

Územní plánování 

Je to soustavná činnost pro vedení vývoje v jistém území. Cílem územního plánování je 

ideální využití území dle měřítek ekonomických, kulturních, stavebně technických  

a ekologických. Konkrétním úkolem je vylepšit vybavenost a funkčnost území pro dané 

záměry v souladu se zajištěním civilizačních a přírodních hodnot. [2] 

Záplavová území 

Záplavová území jsou úředně určené plochy, které budou při výskytu povodní zatopena vodou 

[13] 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma omezují území, ve kterém se nesmí vykonávat žádná jiná činnost, než ta pro 

kterou je pásmo určeno. Pokud se ochranné pásmo vyskytne v území vybraném pro výstavbu, 

tak toto zjištění muže zkomplikovat nebo zcela překazit realizaci stavby. [12] 
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Limity území 

Limity jsou závazné podmínky proveditelnosti plánu využití území, které vyplývají 

z územního plánovaní. Stanovují vymezení, podmínky, účel a využitelnost území.  Určují 

jasné ohraničení a rozpětí pro uspořádání a využití území. Tyto limity musí respektovat 

projektanti a pořizovatelé územně plánovací dokumentace. [12] 

Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura je výčet ploch, nadzemních i podzemních zařízení a staveb, které 

jsou převážně nevýrobního charakteru a mají zajišťovat provoz území včetně výrobních 

činností. Do technické infrastruktury spadají systémy na zásobování území vodou, elektrickou 

energií, plynem, teplem a také systémy telekomunikační, radiokomunikační a kolektory. Pod 

technickou infrastrukturu rovněž spadá i systém na odkanalizování území. [2] 

Chodník 

Jedná se o část přidruženého dopravního prostoru, který je určen pro chodce. Chodník musí 

být horizontálně nebo vertikálně oddělen od hlavního dopravního prostoru. [7] 

Cyklistická doprava 

Jedná se o alternativu automobilové dopravy. Tato doprava přispívá k lepšímu zdravotnímu 

stavu obyvatel a také šetří životní prostředí. Z těchto důvodů má být podporován její rozvoj. 

[7] 

Obslužné komunikace 

Zajišťují přístup k jednotlivým územím, budovám či objektům. [7] 

Parkování 

Je to činnost, kterou odstavíme vozidlo mimo jízdní pruh pozemní komunikace, většinou po 

dobu zaměstnání, návštěvy, nákupu, naložení či vyložení nákladu. [6] 

Parkoviště 

Prostor určený pro parkování vozidel na ploše, která je oddělená od pozemní komunikace. Na 

parkovišti jsou navrhnuta jednotlivá parkovací stání. [6] 

Parkovací stání 

Jde o plochu, která je určená pro parkování či odstavení vozidla. [6] 
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Veřejná zeleň 

Veřejná zeleň je významný krajinný a architektonický prvek s důležitými ekologickými 

funkcemi. Je to shrnutí všech veřejně přístupných a volně rostoucích rostlin. [14] 

Stavba 

Stavbou se rozumí stavební dílo, které je prováděno na staveništi jako souhrn stavebních 

prací, včetně montáže a dodávky technologických zařízení. Pod pojmem stavba se také 

rozumí její část, nástavba, přístavba nebo stavební úprava.[17] 

Stavební objekt 

Celek na úrovni stavby, který je technicky, funkčně a prostorově definován. [17] 

Rekreace 

Rekreace je typ aktivní činnosti nebo odpočinku, která je prováděna ve volném čase  

a slouží k obnově a vývoji psychické a fyzické energie člověka. Nabízí změnu prostředí  

a většinou je v přímém styku s přírodou. Je to jedna z důležitých funkcí urbanismu, protože 

využití rekreace je dnes součástí života většiny obyvatel. [14] 

Občanská vybavenost 

Jsou to stavby, zařízení a pozemky, které slouží pro vzdělání, výchovu, kulturu, sport, sociální 

služby, veřejnou správu a zdravotní služby. Občanská vybavenost je jednou ze základních 

funkčních částí sídel. [14] 

Sportovní areál 

Sportovní areál je uskupení staveb, které slouží pro tělovýchovu a sport. Tyto stavby jsou 

koncentrovány do jediné lokality. Areál obsahuje většinou venkovní i krytá sportoviště 

s příslušenstvím pro dané sporty a také zařízení pro diváky. [14] 

Sportoviště 

Plocha pro vykonávání jednotlivých druhů sportu s povrchovou úpravou  

a technickými parametry dle druhu a požadavků sportu, pro který je tato plocha určena (např. 

travnaté, písčité nebo antukové plochy). [14] 

  



13 
 

2. 2 Požadavky na sportovně a rekreační stavby 

Při navrhování sportovních staveb musí být respektována všechna hlediska, aby stavba 

sloužila sportovcům i divákům, byla řešena urbanisticky správně a její technické řešení bylo 

dokonalé. Pro otevřená sportoviště jsou podstatné klimatické a mikroklimatické vlivy 

(prašnost, hluk, síla a směr větru) a více než u jiných staveb také hydrogeologické  

a geografické podmínky (sklon terénu, propustnost podloží, hladina spodní vody). 

Speciálním požadavkem u návrhu venkovních sportovišť je orientace k světovým 

stranám s ohledem na oslňování hráčů sluncem. Z tohoto důvodu se hřiště pro míčové sporty 

většinou orientují podélnou osou, ve směru sever – jih (+15°). Z provozního hlediska je 

důležité u velkých sportovních staveb rozčlenit provoz sportovců a diváků. 
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3. Popis základních údajů o území 

3. 1 Informace o městě Kravaře 

Obecné informace 

Město Kravaře se nachází v Moravskoslezském kraji, přesněji v okrese Opava. Okresní město 

Opava leží západně ve vzdálenosti 8 km a krajské město Ostrava se nachází ve vzdálenosti  

20 km na východě. Kravaře jako obec s rozšířenou působností vykonává správu devíti 

okolních obcí.  

Počet obyvatel: 6 736 (1. 1. 2012) 

Katastrální výměra:  19,37 km2 

Nadmořská výška: 233 m. n. m 

Základní sídelní jednotky: 4  

Části obce: 3  

 

Historie města 

První zmínka o Kravařích je z roku 1224. V průběhu let 1224 až 1263 kravařské panství 

obdrželi členové rodu Benešoviců, kteří se označovali ve svém šlechtickém přídomku jako 

"páni z Kravař". Z jejich erbu mají Kravaře odvozený svůj znak – zavinutou střelu. Další 

významný vlastník panství byl polský šlechtic Sendivoj ze Skorska, který jej obdržel 

v průběhu třicetileté války v roce 1630. Jeho dcera se po otcově smrti provdala za Jakuba 

Eichendorffa a právě s rodem Eichendoffů začala důležitá etapa panství. V letech 1721 – 1728 

se Jan Rudolf Eichendorff rozhodl přestavět svůj zámek v duchu barokního stylu, v kterém jej 

můžeme vidět i dnes. 

V roce 1742 prohrála rakouská císařovna Marie Terezie válku o Slezsko, takže 

Kravaře byly i s celým Hlučínskem přiřazeny Prusku. Území Hlučínska bylo připojeno 

k tehdejšímu Československu až v roce 1920. V době okupace nacisty se ovšem opět stalo 

toto území součástí německé říše. Dalším důležitým rokem v kravařské historii se stal rok 

1960, kdy se po připojení sousedních obcí Kouty a Dvořisko staly Kravaře městem. 

 

Obr. 1 Znak města Kravaře 



15 
 

Hydrologie 

Území Kravař spadá do povodí řeky Opavy a jejich levostranných přítoků – Mlýnské strouhy, 

Bílého potoka, Štěpánky a řady drobných stroužek v nivě Opavy. Řeka Opava je pod 

správcovstvím Povodí Odry a odděluje městskou část Dvořisko od Kravař. Vodními nádržemi 

v Kravařích jsou chovné a okrasné rybníky, které jsou umístěné v Zámeckém parku. Část 

zastavěného území Kravař, především pak v městské části Dvořisko, je ohrožena povodněmi 

při zvýšeném toku řeky Opavy. 

Veřejná zeleň 

Největší plochou veřejné zeleně ve městě je zámecký areál, který je rozdělen na historickou 

část zámeckého parku a větší část, kde je vystavěno golfové hřiště. U ostatních ploch veřejné 

zeleně se většinou jedná jen o menší sadovnické úpravy ve městě. 

3. 2 Územní plán města 

Poslední aktualizace územního plánu města Kravaře byla provedena Atelierem ArchPlan 

z Ostravy, jmenovitě potom Ing. Arch. Zemanovou. Tento plán byl vydán  

26. 11. 2012 a platnosti nabyl dne 18. 12. 2012 a jeho zřizovatelem Městský úřad Kravaře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Sportoviště ve městě 

V Kravařích je několik sportovních ploch a staveb, které jsou určeny pro různé druhy sportů. 

Mezi největší a nejznámější stavby patří sportovní komplex Buly Aréna, který se nachází 

v městské části Kouty. V tomto komplexu je vybudováno několik venkovních hřišť, mezi 

Obr. 2 Územní plán města Kravaře  
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které patří antukové a betonové tenisové kurty, venkovní basketbalové hřiště  

a také fotbalové hřiště s umělou trávou. Kromě těchto venkovních sportovišť jsou v komplexu 

také vnitřní hrací plochy, mezi které patří především ledová plocha, kryté tenisové kurty  

a posilovna. Součásti tohoto komplexu je aquapark a dětské hřiště. Dalším sportovištěm, které 

se nalézá v městské části Kouty, je malý areál určený pro rekreační využití. Tento areál 

obsahuje dva tenisové dvorce s antukovým povrchem a malé fotbalové hřiště. Areál se 

nachází ve východní části Kravař směrem na Hlučín - na ulici Olšinky. V městské části 

Kravaře se jsou také dvě tělocvičny, které spadají pod základní školu Kravaře. Tyto 

tělocvičny jsou mimo vyučovací hodiny k dispozici za pronájem veřejnosti. Dále se zde 

nachází další důležité sportoviště, a to areál fotbalového klubu SK Kravaře, který je umístěn 

hned na začátku města, ze směru od Opavy. V tomto areálu jsou dvě fotbalová hřiště  

a tribuna. Poté jsou v Kravařích vybudovány tři tenisové kurty s antukovým povrchem. Kurty 

spadají pod správu oddílu TJ Kravaře a nachází se v těsné blízkosti řešeného území. Poslední 

a nejnovější sportoviště, stojící za zmínku, je nedávno vybudovaný 18-ti jamkový Silesia golf 

resort Kravaře, jenž je umístěn v Kravařském zámeckém parku poblíž řešeného území. 

3. 4 Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Ve městě se nalézají silnice I., II. a III. třídy a dále místní i obslužné komunikace. Hlavní 

silnice, která vede přes město je silnice I. třídy č. 56, která spojuje Opavu s Ostravou. Tato 

silnice vede přes ulice Opavská a Hlučínská. Silnice II. třídy poté probíhá z Nových Sedlic 

přes Kravaře a dále pokračuje směrem na Štěpánkovice a Kobeřice. Komunikace III. třídy je 

poté umístěna ve směru z Kravař na Bolatice. 

Do řešeného území je přístup ze dvou dopravních komunikací. Z východní strany jde  

o již zmíněnou silnici II. třídy ve směru z Kravař přes Štitínu na Nové Sedlice, která je vedena 

těsně vedle území a ze západní strany je možné se do území dostat přes most z místní 

komunikace z ulice Pánské. 

Železniční doprava 

Město Kravaře má dvě vlakové zastávky. Jedná se o zastávku Kravaře ve Slezsku, přes kterou 

projíždějí vlaky z Opavy do Hlučína na trati č. 317 a také vlaky z Kravař směrem na 

Chuchelnou na trati č. 318. Druhá zastávka se nazývá Kravaře-Kouty, a jak již její název 
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napovídá, je umístěna v městské části Kouty. Na této zastávce už projíždějí jen vlaky na trati 

č. 317. Tyto železniční tratě slouží k osobní i nákladní dopravě. 

Nejlepší přístup do území je z vlakové zastávky Kravaře ve Slezsku, ze které je 

docházková vzdálenost do území přibližně 750 m. 

Autobusová doprava 

Autobusová doprava přes město je velice frekventovaná, protože přes něj projíždějí linkové 

spoje z Opavy, které pak směřují do dalších obcí na Hlučínsku, ale také autobusy ve směru na 

Štítinu.  

O autobusovou dopravu se stará zejména opavská autobusová firma TQM, která 

pokrývá většinu spojů jedoucí přes město. Druhou firmu je ostravská firma Arriva, která 

doplňuje TQM jedním spojem. 

Docházkové vzdálenosti do řešeného území jsou ze zastávky na ulici Opavská 395 m  

a ze zastávky na ulici Tyršova, přes kterou jezdí spoje směrem na Štítinu, je to 20 m. 

Cyklistická doprava 

Městem procházejí místní i dálkové cyklotrasy. Mezi nejvyužívanější patří trasa č. 55 ve 

směru Dolní Benešov – Kravaře – Opava – Krnov – Jeseník. Tato trasa prochází v těsné 

blízkosti řešeného území po ulici Nábřežní. 

Kromě již zmíněné cyklotrasy č. 55, přes město prochází ještě cyklotrasy menšího 

významu, a to cyklotrasa č. 6055 směrem na Kobeřice a okruh Radegast ve směru na Opavu. 

3. 5 Technická infrastruktura 

3.5.1 Stávající technická infrastruktura 

Vodovod 

Město je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu. Tato pitná voda je brána z úpravny 

vody, která se nachází ve Velkých Hošticích a je ve správě firmy SmVaK Ostrava, a.s. 

Z úpravny je pitná voda přiváděna výtlačným potrubím do zemního vodojemu v Kravařích, 

který má kapacitu 2 x 1500 m3 a odtud poté gravitačně do města. Správcem vodovodní sítě je 

SmVaK Ostrava a.s. 
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Kanalizace 

V Kravařích je pro odvod splaškových vod nově vybudována splašková kanalizace. 

K přečištění splaškových vod dochází v čističce odpadních vod, která je umístěna v nivě řeky 

Opavy, v Koutech. Pro odvod dešťové kanalizace je využíván původní systém splaškové 

kanalizace s napojením do vodotečí. V zastavěných plochách jsou preferovány vsaky. 

Odvádění splaškových vod z lokalit, které jsou mimo dosah navržené kanalizace, je řešeno 

individuálně. Údržbu kanalizační sítě má na starost město Kravaře. 

Plynovod 

Hlavní plynovodní potrubí je středotlaký plynovod DN160, který propojuje stávající regulační 

stanici plynu VTL/STL s obcí. Na tento plynovod jsou napojeny plynovody, které zásobují 

celé území města. Všechny zastavitelné plochy je možné napojit pomocí rozšíření plynovodu 

STL. Odlehlé zastavěné plochy, jako např. lokalita Nový Dvůr, zůstanou bez napojení plynu. 

Územím města vede také vysokotlaký plynovod DN300. Správcem plynovodní sítě v obci je 

RWE s.r.o. 

Elektrická energie 

Dvě linky venkovního vedení elektrické energie s napětím 22 kV zásobují město Kravaře. 

Z těchto dvou linek jsou poté napojeny pomocí odboček transformátory  

a trafostanice, které jsou rozmístěny podle intenzity zástavby na celém území obce. Při 

rozvoji zástavby je možné posílení výkonu trafostanic na 400 kVA. Správcem el. sítě v obci je 

společnost ČEZ distribuce a.s. 

Telekomunikace 

Přes území města jsou vedeny dva dálkové telekomunikační spoje. Kromě těchto spojů  

je telekomunikační síť rozvedena i po území celého města. Správcem telekomunikací je 

Telefonica O2 Czech Republic a.s. 

3. 6 Aktuální stav řešeného území 

V současné době je řešené území z velké části nevyužité. Nachází se na něm tréninkové 

fotbalové hřiště, které již není tak užívané jako v minulosti, kvůli nedávnému zřízení nového 

tréninkového hřiště v areálu SK Kravaře. Severovýchodní část území bývá v létě využívána 

při největší obecní akci roku, kterou je Kravařský odpust.  
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Dále se v tomto území nachází velké množství zeleně. Jedná se o travnaté plochy, ale 

také spoustu vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů. Velkou část těchto stromů by bylo 

nutné při nové výstavbě odstranit. 

 Příjezdy do území zůstanou stejné, jen z ulice Pánská bude muset dojít k novému 

vybudování mostní konstrukce. Nové komunikace pro pěší a pro cyklisty budou napojeny na 

stávající komunikace, které vedou kolem území. Přes území protéká Chlebičovský potok, 

který ho rozděluje na dvě části. Na tomto potoku je vystavěna mostní konstrukce, která 

spojuje tyto dvě části pro pěší. Při nové výstavbě v tomto území by bylo nutné i tuto mostní 

konstrukci buď opravit, nebo odstranit a vystavět novou, jelikož je v nevyhovujícím stavu. 

Fotodokumentace aktuálního stavu území je uvedena v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. 3 Fotodokumentace stávajícího stavu řešeného území 

Obr. 4 Fotodokumentace stávajícího stavu řešeného území 
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3. 5 Dotazníkové šetření 

Za účelem této bakalářské práce, byl proveden internetový průzkum pro obyvatelé města 

Kravaře. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaký vztah mají kravařští občané ke sportu  

a jaké sportoviště by v obci uvítali. Zda by chtěli výstavbu nového dětského hřiště, nebo 

wellness areálu. Dotazník byl zpracován pomocí webu docs.google.com a rozesílán 

prostřednictvím emailu a sociálních sítí. Celkem se tohoto šetření zúčastnilo 94 respondentů. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Na položenou otázku, zda by dotazovaní uvítali v Kravařích nové sportovní možnosti, 

odpovědělo rovných 85% pozitivně – ano, viz graf č. 1. 

 

 

Dále měli dotazovaní zaškrtnout, případně napsat, sportoviště, která by v Kravařích 

rádi navštěvovali. Největší zájem byl o squash, dále také o tělocvičnu pro skupinová cvičení, 

či lezeckou stěnu. Výsledky je možné vidět v grafu č. 2.  

 

 

Graf. 1 Zájem o nové sportovní možnosti v Kravařích 

Graf. 2 Návrhy na nová sportoviště v Kravařích 
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4. Návrh řešení 

4. 1 Varianta 1 

Tento návrh respektuje všechny stávající limity obsaženy v tomto území, včetně aktivní 

záplavové zóny, jenž omezuje výstavbu v tomto území nejvíce. Řešené území můžeme 

rozdělit do tří částí. 

Dominantou této varianty bude návrh nového sportovního centra, které se bude 

nacházet v jihozápadní části území. Toto centrum bude obsahovat venkovní i vnitřní 

sportoviště, tak aby mohlo být využíváno celoročně. Při výběru sportovišť byl kladen důraz 

na sportoviště, která v obci chybí a nabídne využití pro širokou veřejnost. 

V centrální budově budou umístěny dvě hřiště pro badminton, squash a také 

tělocvična, která bude sloužit pro skupinová cvičení. Kromě sportovišť a šaten se bude 

v budově nacházet administrativní část pro řízení celého areálu a restaurace se salónkem  

i venkovní terasou. Venkovní sportoviště budou zaměřena na míčové sporty, a z tohoto 

důvodu byly navrženy dva beachvolejbalové kurty, multifunkční sportovní hřiště určené na 

tenis, volejbal nebo basketbal a hřiště určené na malou kopanou. K těmto venkovním 

sportovištím jsou navrženy venkovní šatny se sociálním zařízením z důvodu, aby se nemísil 

provoz v budově a nebyly zde zanášeny nečistoty. Kromě sportovišť je v tomto centru 

navrženo i moderní dětské hřiště, které bude vybaveno několika hracími prvky. U tohoto 

hřiště bude vystavěn i jeden ze dvou velkých dřevěných altánu, který bude sloužit pro 

odpočinek. Druhý altán se nachází u Chlebičovského potoka a je vybaven i ohništěm. 

Příjezdová komunikace je k tomuto centru vedena z ulice Pánská přes mostní konstrukci,  

a statická doprava je řešena návrhem parkoviště kolem centrální budovy. 

Druhou část území bude tvořit lesopark, který je umístěn ve středu řešeného území 

v klidové zóně a ze dvou stran bude sousedit s vodními toky. V lesoparku se budou nacházet 

stávající ale i nově vysazené stromy a nízká zeleň. Tento lesopark bude spojen se sportovním 

centrem a jeho částmi nezpevněnou komunikací určenou pro pěší a do severovýchodní části 

území se budou pěší ale i cyklisté dostat přes dřevěnou lávku navrženou přes Chlebičovský 

potok a určenou k propojení řešeného území. 

V severovýchodní části řešeného území je v této variantě brán ohled na největší místní 

kulturní akci Kravařský odpust konající se každoročně koncem srpna a právě tato část území 

bývá centrem těchto oslav, kdy je zde vystavěno přes 60 pouťových atrakcích a několik 
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stovek stánků. Z toho důvodu v tomto návrhu není v této oblasti projektována žádná stavba, 

ale pouze zde dojde k terénním úpravám a vzniku nových zpevněných ploch, které zkvalitní 

podmínky pro konání již zmíněné kulturní akce. Bude zde ponechána komunikace sloužící 

jako parkoviště a během Kravařského odpustu je hlavní pěší komunikací pro návštěvníky. 

Dále zde bude napojena nová část cyklotrasy č. 55, která směřuje z Dolního Benešova přes 

Kravaře až do Jeseníku. Tato cyklostezka momentálně vede po ulici Nábřežní a až poté se 

napojuje do Zámeckého parku. V tomto návrhu se počítá s vedením trasy přes celé řešené 

území s tím, že začátek tohoto úseku by byl právě v severovýchodní části a cyklostezka by 

pak dále pokračovala přes nově vybudovanou dřevěnou lávku do jihozápadní části území, kde 

by byla napojena na pokračování stezky v Zámeckém parku směrem na Jeseník. Cyklostezka 

má asfaltový povrch a v této severovýchodní části by byla záměrně rozšířena na šířku 4 m, 

aby mohla být v létě využita jako zpevněná pěší komunikace při Kravařském odpustu. Na 

tento úsek nové cyklostezky bude napojena v této části území další asfaltová komunikace, 

která bude sloužit pro in-line bruslaře a po napojení na část cyklostezky pro ně vytvoří 

samostatný okruh. I tato dráha pro in-line bruslaře bude využita v létě při kulturní akci jako 

komunikace pro pěší. 

Řešení této varianty nalezneme ve výkrese č. 03 Urbanistický návrh č. 1. 

4. 2 Varianta 2 

Návrh se oproti variantě č. 1 liší především v tom, že nepočítá s možností využití 

řešeného území při konání kulturních akcí v městě Kravaře. 

V jihozápadní části areálu se bude opět nacházet sportovní centrum. Ovšem oproti 

variantě č. 1 nebude toto centrum obsahovat vnitřní sportoviště, ale bude zaměřeno pouze na 

provoz sportů prováděných na venkovních sportovištích. Kromě fotbalového hřiště, dvou 

beach volejbalových kurtů a multifunkčního hřiště se zde budou nacházet také dva kurty 

určené na tenis a nohejbal, hřiště na pétanque, venkovní stoly určené pro stolní tenis  

a dominantou sportovišť bude lanové centrum. Ve sportovním centru bude navržena budova 

určená pro zázemí sportovců a budou se v ní nacházet šatny a hygienická zařízení. Dále zde 

bude sklad zahradní techniky a kolárna. Dojde i ke změně umístění parkoviště oproti variantě 

č. 1. V tomto návrhu bude parkoviště umístěno podél Chlebičovského potoka a bude mít 

kapacitu 29 parkovacích míst včetně dostatečného počtu parkovacích míst pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Kolem tohoto areálu bude v celé jihozápadní části 

obíhat dráha určená pro in-line bruslení. Dále zde budou vybudovány nezpevněné 
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komunikace určené pro pěší, které budou vedeny přes celé řešené území včetně klidové části 

umístěné ve středu řešeného území a přes dřevěnou lávku budou tyto komunikace spojovat 

jihozápadní a severovýchodní části areálu pro pěší turisty. 

K největším změnám dojde v severovýchodní části areálu, v kterém se nebude počítat 

s možností pořádání Kravařského odpustu v této oblasti. Bude zde vybudován nový „skate 

park“, určený pro mladé občany a nová loděnice určená pro vodácký oddíl. K oběma těmto 

stavbám je navržen přístup pro pěší i automobily z ulice Tyršova a u obou staveb je počítáno 

také s vybudováním parkovišť s dostatečným množstvím parkovacích míst. Nová loděnice se 

bude skládat z budovy určené pro zázemí vodáckého klubu, skladu a dřevěného mola, které 

bude umožňovat vodákům přístup k řece Opavě. Kvůli výstavbě již zmíněných dvou staveb 

dojde k odstranění stávající asfaltové komunikace, které sloužila jako parkoviště a také bude 

muset být odstraněno podzemní vedení nízkého napětí, jenž se nachází v tomto území. 

Poté bude v této části řešeného území navrženo dětské hřiště s přilehlým dřevěným 

altánem, které v návrhu „1“ bylo umístěno v jihozápadní části řešené oblasti. Dojde zde také 

k výsadbě nové vzrostlé zeleně umístěné podél nezpevněných komunikací pro pěší.  

I v tomto návrhu je počítáno s vybudováním nové části cyklostezky č. 55, která je 

vedena přes řešené území a napojuje se na stávající cyklostezku v Zámeckém parku. Ovšem 

oproti návrhu č. 1 bude tato cyklostezka v jihozápadní části areálu napojena na trasu určenou 

pro in-line bruslení a povede přes sportovní centrum a až poté se napojí na stávající část 

cyklotrasy v Zámeckém parku. 

Řešení této varianty nalezneme ve výkrese č. 04 Urbanistický návrh č. 2. 

4. 3 Opodstatnění vybrané varianty 

V další části Bakalářské práce je zpracována Průvodní zpráva, Souhrnná technická 

zpráva a Ekonomický propočet pro Urbanistický návrh č. 1.  

Tuto variantu jsem si vybral z toho důvodu, že areál je možno díky restauraci  

a venkovním i vnitřním sportovištím využívat celoročně, což je ekonomicky výhodnější pro 

tuto stavbu a také kvůli zachování možnosti pořádat v severovýchodní části areálu největší 

kulturní akci města Kravařský odpust. 
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5. Průvodní zpráva 

(Průvodní a souhrnná technická zpráva je zpracována dle požadavků vyhlášky č.503/2006 

přílohy č. 2 ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 přílohy č. 2 

ve znění pozdějších předpisů, tyto požadavky byly brány jen v rozsahu bakalářské práce.)  

5. 1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby    : Sportovně-rekreační areál 

Kraj     : Moravskoslezský 

Obec     : Kravaře 

Katastrální území   : Kravaře ve Slezsku 

Charakter stavby   : Novostavba 

Investor stavby   : Město Kravaře 

Typ projektu    : Územní studie 

Zpracovatel dokumentace   : Daniel Nardelli 

Datum     : 10/2013 

5. 2 Údaje o území a stavebním pozemku 

a) Rozsah řešeného území, zastavěné - nezastavěné území 

Celkový rozsah řešeného území je 5,73 ha. Z toho většina plochy je nezastavěná a roste na ní 

pouze zeleň. Mezi zastavěné plochy patří obslužná asfaltová komunikace, která se nachází 

v severovýchodní části území. Výměra této komunikace činí 915 m2. Na tuto komunikaci 

navazuje plocha zpevněná štěrkovým násypem. V jihozápadní oblasti řešeného území se 

nalézá fotbalové hřiště, kolem kterého je na všech stranách postaveno železné zábradlí, a za 

branami hřiště jsou umístěny záchytné sítě. Poslední stavbou, která se nachází v oblasti, je 

železobetonový monolitický most určený pro pěší. Tento most je postaven přes Chlebičovský 

potok a funkčně spojuje obě části řešeného území. 
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Rozsah celé řešené oblasti můžete vidět na obrázku č. 4.1. 

 

 

b) Dosavadní využití území 

Fotbalové hřiště, které je v jihozápadní části území, je využíváno především mládežnickými 

výběry místního klubu SK Kravaře, ale po vybudování nového tréninkového hřiště přímo 

v areálu SK Kravaře již toto hřiště ze strany klubu není v takovém využití. Kromě fotbalistů 

kravařského týmu se zde scházejí hrát fotbal také skupiny kravařským nadšenců pro tento 

sport, kteří zde hrají několikrát do týdne. 

Asfaltová komunikace v severovýchodní části území je využívána jako parkoviště pro 

návštěvníky Městského úřadu, odboru dopravy, který má sídlo na ulici Tyršova. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Z důvodu toho, že většina území je pokryta zelení a nenachází se zde žádná stavba, ale pouze 

část dopravní komunikace, která je využívána jako parkoviště, tak dešťová voda je odváděna 

vsakováním do přilehlých prostor zeleně. 

d) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stávající územní plán města Kravaře vstoupil v platnost dne 18. 12. 2012. Pořizovatelem 

tohoto plánu je Městský úřad města Kravaře. 

Obr 5.  Fotografie řešeného území 
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e) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Plocha řešeného území je v územním plánu vedena jako plocha určená ke sportu a rekreaci. 

Jedná se o zastavitelné plochy. Dle územního plánu je vhodné tyto pozemky využít na stavbu 

hřišť a sportovišť, především velkoplošných, krytých i otevřených, celoměstského i vyššího 

významu včetně pozemků pro stavby a činnosti související s jejich provozováním. Z těchto 

důvodů bude navržený záměr o výstavbě nového sportovně – rekreačního areálu v souladu 

s územně plánovací dokumentací města. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky a připomínky, které se týkají návrhu objektů, budou v projektové 

dokumentaci a ve výstavbě dodrženy. Mezi dotčené orgány patří: Město Kravaře, SmVaK 

Ostrava a.s., RWE s.r.o., ČEZ distribuce a.s., Telefonica O2 Czech Republic a.s. 

g) Hydrogeologická, geomorfologická a geologická charakteristika 

Tyto informace nejsou součástí práce, ale v dalších podrobnějších částech dokumentace bude 

nutné tyto informace doplnit. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Značná část území se nachází přímo v aktivní záplavové zóně, protože jej ze dvou stran 

obklopují vodní toky. Na tento fakt byl při návrhu využití území brán zřetel. 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území 

Území se z pohledu majetkoprávních vztahů skládá z několika pozemků, které jsou ve 

vlastnictví města Kravaře. Jeden pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby. Pro zamýšlený 

záměr ohledně využití území bude nutné tento pozemek odkoupit. 

Výpis z katastru nemovitostí, který obsahuje číslo parcely, její výměru, využití a také 

vlastníka je uveden v příloze č. 3 - Výpis z katastru nemovitostí. 

j) Přístup na stavební pozemek v době výstavby, případně přístupové trasy 

Na stavební pozemek se bude možné dostat po dvou stávajících přístupových trasách. Jedná 

se o trasu z ulice Pánské, kde je stávající zpevněná komunikace a mostní konstrukce. Před 

vyhotovením stavby proběhne přestavba mostní konstrukce a po dokončení stavby také 
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úprava stávající komunikace, na kterou bude položen asfaltový povrch. Druhým přístupným 

místem bude stávající asfaltová komunikace, která je napojena na ulici Tyršovu. 

5. 3 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu sportovně-rekreačního areálu. 

b) Účel užívání stavby 

Hlavním účelem tohoto areálu bude nabídnout obyvatelům města Kravaře nové sportovní 

možnosti, a lepší využití území při konání kulturní akce Kravařský odpust. Areál bude nabízet 

několik nových sportovních činnosti, jenž bude možné provozovat na venkovních i vnitřních 

hřištích. V areálu se nachází také parkoviště s dostatečným počtem parkovacích míst, dětské 

hřiště, restaurace s venkovní terasou a klidovou zónu v blízkém lesoparku. Součástí areálu 

bude také dráha pro in-line bruslení a cyklostezka. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Se všemi objekty vystavěnými v areálu se počítá jako s trvalými stavbami. 

d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Návrh projektu probíhal podle platné legislativy České republiky. Hlavně podle zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle 

vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V této vyhlášce se postupovalo dle přílohy  

č. 2, rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Pří 

návrhu bezbariérového řešení se postupovalo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při návrhu se 

postupovalo také podle jednotlivých českých státních norem. 
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e) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.) 

Areál je rozprostřen na území o výměře 5,73 ha. V areálu se nachází jeden hlavní stavební 

objekt a poté několik dalších objektů, které spolu tvoří sportovně-rekreační areál. Areál je 

v projektové dokumentaci rozdělen na samostatné stavební objekty, které slouží k lepší 

orientaci v této dokumentaci, ale i při následné realizaci stavby. 

Centrální budova - Jedná se o jednopodlažní objekt určený pro zázemí celého areálu, 

vnitřní hřiště a také restauraci. Všem těmto požadavkům odpovídá dispoziční řešení objektu, 

které rozděluje tyto tři hlavní požadavky do jednotlivých částí objektu. Celková zastavěná 

plocha objektu činí 1813 m2 a obestavěný prostor tohoto objektu je 12 226 m3. Objekt je 

z důvodu požadované výšky stropní konstrukce u hřišť rozdělen do dvou výškových úrovní. 

Ve vyšší části budovy se budou nacházet sportoviště určená pro badminton, squash  

a tělocvična a také nutné skladovací prostory k těmto sportovištím. V nižší části budovy se 

bude nacházet zázemí pro sportovce, restaurace s kuchyní, terasa, administrativní část nutná 

pro vedení celého areálu, recepce, technická místnost určená pro provoz areálu a skladovací 

prostory. Všechny části objektu jsou funkčně propojeny a tvoří jeden celek. V celé této 

budově je umožněn přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Venkovní šatny - Jedná se o jednoduchou jednopatrovou budovu, která je rozdělena na 

dvě části s odlišným účelem. Tyto části nebudou provozně spojeny. První část určená pro 

sklad zahradní techniky a dalšího nářadí nutného pro chod a údržbu celého areálu. V druhé 

části jsou navrženy šatny se sociální zařízením určená pro potřeby návštěvníků venkovních 

sportovišť. Zastavěná plocha tohoto objektu je 168 m2 a obestavěný prostor činí 678,3 m3. 

Fotbalové hřiště -  Bude mít rozměry 45x25m a určeno na malou kopanou. Po 

stranách bude vystavěno oplocení a za branami dojde k zvýšení oplocení na 6 m. Na straně 

hřiště budou umístěny dvě střídačky. Zastavěná plocha hřiště je 1 125 m2. 

Multifunkční hřiště - Toto hřiště bude určeno pro několik druhů sportů s možností hrát 

volejbal, tenis, nohejbal, házenou a basketbal. Celkový rozměr hřiště je 37x19m a zastavěná 

plocha činí 703m2. 

Beach volejbalové hřiště - Na ploše tohoto hřiště se budou nacházet dva kurty určené 

pouze pro beach volejbal. Zastavěná plocha tohoto hřiště je 616 m2. 
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Dětské hřiště - Při návrhu dětského hřiště byl brán ohled na dopadové plochy 

jednotlivých komponentů. Hřiště bylo projektováno a vybaveno dle nabídky firmy zabývající 

se výrobou a prodejem těchto komponentů. Celkový zastavěný prostor hřiště je 375 m2. 

Parkoviště - Parkovací plochy jsou navrženy v těsné blízkosti centrální budovy a jejich 

kapacita je navržena dle ČSN 736110 tak, že by nemělo docházet k přeplnění parkovacích 

ploch. Celkem je zde navrženo 61 parkovacích stání i s vystačujícím počtem stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Celková zastavěná plocha parkovišť činí 1507 m2. 

Dřevěná lávka - Tato lávka je navržena přes Chlebičovský potok a bude spojovat 

jihozápadní a severovýchodní část areálu pro pěší a cyklisty. Zastavěná plocha lávky bude 

činit 47,5 m2. 

Most - Jelikož stávající mostní konstrukce nevyhovuje předpokládané frekvenci 

dopravy, musí být při stavbě areálu vybudována i nová mostní konstrukce určená pro příjezd 

automobilů do tohoto sportovně-rekreačního areálu z ulice Pánská. Jedná se  

o prefabrikovanou železobetonovou mostní konstrukci s celkovou zastavěnou plochou 

76,5m2. 

Kolárna - Bude navržena poblíž centrální budovy. Jedná se o lehkou dřevěnou 

konstrukci se střechou, která je vybavena cyklostojany. Kolárna bude vystavěna na prostoru 

36 m2. 

Mezi ostatní stavby řešené v území patří inženýrské sítě, příjezdová a zásobovací 

komunikace, terénní úpravy a mobiliář. 

f) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí) 

Jelikož se v řešeném území nenachází žádné inženýrské sítě, bude celá stavba nově 

zasíťována veškerými potřebnými inženýrskými sítěmi. Návrh těchto sítí vychází z výpočtů  

o potřebných kapacitách těchto sítí a bude brán zřetel i na ekonomičnost. V blízkosti areálu se 

nacházejí veškeré sítě nutné k realizaci a provozu objektu. Jediný problém při napojení těchto 

sítí je poloha areálu za vodním tokem, tudíž musí být napojení jednotlivých sítí řešeno 

s ohledem na tento problém. V řešeném území se nacházejí stávající inženýrské sítě a při 

výstavbě budou respektována všechna jejich ochranná pásma. 

Odvod dešťové vody z centrální budovy, venkovních šaten a parkovacích ploch bude 

řešen pomocí dešťového odpadního potrubí. Toto potrubí bude odvádět dešťovou vodu do 
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přilehlého Chlebičovského potoka. Odvod dešťové vody z veškerých hracích venkovních 

ploch, dětského hřiště a chodníku bude řešen vsakováním do přilehlých ploch zeleně. 

Dešťová voda z parkovišť bude před vypouštěním do přilehlého vodního toku očištěna přes 

odlučovače ropných látek, aby se zamezilo znečištění vodního toku. 

Vzhledem k velikosti sportovně-rekreačního areálu se nepočítá s nadměrným vznikem 

odpadu. Počítá se s tvorbou komunálního odpadu, který bude v areálu třízen a poté odvážen 

mimo areál k dalšímu zpracování. 

Provoz areálu nebude nadměrně žádnou svou činností zatěžovat životní prostředí. 

Počítá se s vytápěním za pomocí tepelných čerpadel a elektrické energie.  

g) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

Výstavba sportovně-rekreačního areálu bude rozdělena do několika fází. V první fázi dojde 

k pokácení stávajících dřevin, které stojí na místě plánované stavby a poté k změření 

stavebních objektů a ploch pomocí geodetických metod měření. 

V druhé fázi bude prováděna výstavba nové mostní konstrukce, která umožní příjezd 

do území pro těžkou stavební techniku. Dále dojde k výkopovým pracím a vytyčení základů 

stavebních objektů a jejich následné betonáži. Během tvrdnutí betonu dojde k vytyčení, 

výkopovým pracím a následném položení nových inženýrských sítí včetně osazení nové 

čističky odpadních vod. Po dostatečném ztvrdnutí základů dojde k výstavbě hrubé stavby 

samotných objektů. 

Po dokončení hrubé stavby následuje třetí fáze, kdy se v objektech budou vykonávat 

dokončovací a kompletační práce. V této fázi dojde i k výstavbě venkovních sportovišť, která 

potřebují přesný a upravený podklad. 

Ve čtvrté fázi přijde na řadu výstavba dětského hřiště i s montáží všech hracích prvků 

v něm umístěných a stavba obou dřevěných altánu v areálu. Dále dojde v této fázi k výsadbě 

nové zeleně, modelaci terénu, umístění veřejného osvětlení a montáži parkového mobiliáře. 

V poslední páté fázi dojde k vybudování příjezdové asfaltové komunikace 

s parkovištěm, dláždění chodníku a úpravě nezpevněných pěších komunikací, výstavbě 

dřevěné lávky, vybudování cyklostezky a okruhu pro in-line bruslení. Rovněž budou v této 

fázi dokončovány všechny nedostatky a nedodělky nutné k předání stavby a následné 

kolaudaci.  
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6. Souhrnná technická zpráva 

6. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území 

Území se rozkládá v jižní části obce v blízké docházkové vzdálenosti do centra města. Území 

se rozprostřeno na celkem rovinatém terénu, kdy jeho nadmořská výška se pohybuje od 233 

m.n.m až po 235,5 m.n.m. Je rozděleno na dvě části, protože jím protéká Chlebičovský potok, 

který toto území rozděluje. Kolem celého území pak protéká řeka Opava. Severovýchodní 

část oblasti obklopuje zastavěné území, jehož zástavbu tvoří především rodinné domy  

a občanská vybavenost. Jihovýchodní část je poté umístěna v klidové zóně Zámeckého parku 

 Kromě fotbalového hřiště, mostu a asfaltové komunikace se zde nenachází žádná 

stavba. Značnou část území tvoří zeleň, která je rozprostřena po celé části území, nejvíce 

ovšem kolem vodních toků. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením projektových prací byl proveden vizuální průzkum řešeného území. Veškeré 

potřebné průzkumy v území proběhnou před započetím stavebních prací. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přes řešené území prochází nadzemní vedení vysokého napětí do 35 kV, ochranné pásmo 

tohoto vedení je 7 nebo 10 m na obě strany a ve východní části oblasti je nataženo podzemní 

vedení nízkého napětí do 1kV, jehož ochranné pásmo je 1m na obě strany vodiče. Dále přes 

území prochází dešťové odpadní potrubí DN 1200, které je spádováno směrem do řeky Opavy 

a jeho ochranné pásmo je 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Poté je ještě ve 

východní části území rozvedeno výtlačné splaškové odpadní potrubí, dešťové odpadní potrubí 

a splaškové odpadní potrubí. Ochranné pásma těchto potrubí jsou 1,5 m od vnějšího líce 

potrubí na obě strany. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Protože se území nachází v těsné blízkosti řeky Opavy, tak jeho největší limitou je hranice 

aktivní záplavové zóny při stanoveném průtoku Q100. Tato záplavová zóna zabírá téměř 

polovinu řešeného území a podle Vodního zákona č. 254/2001 §67 nemůže být v tomto území 
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vystavěna žádná stavba, která by vystupovala nad povrch a zabraňovala by průtoku vody 

daným územím. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Sportovně-rekreační areál se bude nacházet v území určeném pro sport a rekreaci dle 

územního plánu města Kravaře, a jelikož se tento areál bude nacházet v klidové části města, 

tak nebude negativně ovlivňovat sousední stavby a pozemky. 

V území nedojde ani ke změně odtokových poměrů, i když zde vzniknou nové stavby 

a sportoviště. Dešťová voda bude z budov a parkovacích ploch svedena pomocí dešťové 

odpadní kanalizace do přilehlého vodního toku a dešťová voda z hřišť bude vyřešena pomocí 

vsaků do přilehlé zeleně. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Kvůli stavbě sportovně-rekreačního areálu dojde k demolici fotbalového hřiště včetně 

záchytných sítí, zábradlí a střídaček. Dále dojde k demolici stávající nevyhovující mostní 

konstrukce, která umožňuje přístup automobilů do území a mostní konstrukce spojující obě 

části území pro pěší. Výstavbou tohoto areálu nedojde k žádným asanacím. 

V území z důvodu stavby areálu dojde k vykácení stávající vzrostlé zeleně a následné 

výsadbě nové vzrostlé zeleně. Bude se jednat o kácení celkem 37 kusů vzrostlých stromů, toto 

kácení bude provedeno v období vegetačního klidu a ostatní dřeviny, které budou zachovány 

je nutno během výstavby chránit proti poškození. Kácení bude probíhat v souladu 

s vyjádřením odboru životního prostředí – města Kravaře. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

Při realizaci projektu dojde k záboru pozemků spadajících do zemědělského půdního fondu.  

U těchto pozemků bude nutné žádat o jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

Celková výměra pozemků, kterých se tato žádost bude týkat je 15 372 m2.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Navrhovaný sportovně – rekreační areál bude napojen na telekomunikační a vodovodní 

vedení v ulici Pánská a bude se jednat o podzemní napojení těchto sítí, dále bude ještě přes 

ulici Pánská napojeno i elektrické vedení nízkého napětí, které bude ovšem řešeno 

nadzemním napojením. Veřejné osvětlení je napojeno na stávající veřejné osvětlení. Jedno 

napojení proběhne z ulice Tyršova a druhé z ulice Pánská z důvodu osvětlení obou části 

území. Tyto napojení budou provedena pomocí nadzemního elektrického vedení. Dešťová 

voda z objektů a parkoviště bude svedena přes dešťové odpadní potrubí do přilehlého 

Chlebičovského potoka. Dešťová voda z hřišť, komunikací pro pěší a cyklostezky řešena 

vsakováním do okolní zeleně. Splašková voda bude svedena pomocí splaškového odpadního 

potrubí z objektů do čističky odpadních vod, odkud dojde po přečištění také k vypouštění do 

přilehlého vodního toku 

V jihozápadní části bude vjezd do území umožněn přes místní komunikaci na ulici 

Pánská a v severovýchodní části přes silnici II. třídy ve směru na Štitínu z ulice Tyršova. 

Komunikace pro pěší napojeny na stejných ulicích jako vjezdy pro automobilovou dopravu. 

6. 2 Celkový popis stavby 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Sportovně-rekreační nabídne nové sportovní příležitosti, aktivní odpočinek i relaxaci, jenž 

v této části obce chybí. Za tímto účelem jsou v areálu vystavěny 2 samostatné budovy, jenž 

jsou doplněny venkovními sportovišti, parkovým mobiliářem, dětským hřištěm a zelení. 

Prvním objektem je centrální budova. Budova je rozdělena na několik částí, které jsou 

ovšem provozně spojeny. V této budově se nachází tělocvična, 2 badmintonové kurty  

a 2 squashové kurty. Kapacita badmintonových kurtů je maximálně 8 návštěvníků, squashe  

4 návštěvníci a tělocvična je určena pro 12 sportovců. Pro tyto sportoviště je navržena  

i vyhovující kapacita hygienických zařízení. Pro návštěvníky celého sportovně-rekreačního 

areálu je v této budově navržena restaurace, která se skládá z vnitřní části, salónku na oslavy  

a venkovní terasy. Maximální kapacita vnitřní části restaurace spolu s terasou činí  

75 návštěvníků a kapacita salónku je 40 hostů. Pro tento počet návštěvníku jsou navrženy 

dostatečné prostory kuchyňských a skladovacích prostor. Před touto budovou je umístěno 

parkoviště, které slouží pro všechny návštěvníky tohoto areálu. 
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Druhým objektem je budova obsahující šatny k venkovním sportovištím a sklad 

zahradní techniky nutné pro provoz a údržbu celého areálu. Šatny a hygienické zařízení 

v tomto objektu jsou navrženy v dostatečné kapacitě vzhledem k venkovním sportovištím. 

V jihozápadní části areálu se nacházejí také venkovní sportoviště, jejichž kapacita je 

navržena podle druhu sportů provozujících se na těchto sportovištích. Jsou zde 2 beach 

volejbalové kurty a každý z nich je určen pro 4 osoby. Dále je v areálu fotbalové hřiště určené 

pro malou kopanou a jeho kapacita činí 12 osob. Posledním venkovním sportovištěm je 

multifunkční hřiště navržené pro maximálně 10 osob. 

V blízkosti sportovišť se nachází i dětské hřiště. Hřiště je navrženo pro nejmenší 

návštěvníky tohoto areálu a byl zde kladen důraz především na funkčnost a bezpečnost. 

V celém areálu se nachází množství chodníků a nezpevněných komunikací určených 

pro pěší, v severovýchodní části areálu je vybudována trasa určená pro in-line bruslaře a celý 

areál protíná cyklostezka. 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Ze strany urbanismu je výstavba sportovně-rekreačního areálu vhodná pro využití tohoto 

území. Tento návrh nemá velké nároky na technickou a dopravní infrastrukturu, nezatěžuje 

životní prostředí a zapadá do okolního území. Stavby v tomto areálu jsou navrženy tak, aby 

nenarušovaly zástavbu v okolní krajině a měly vhodnou polohu k světovým stranám. Nově 

navržená zeleň v tomto areálu navazuje na stávající zeleň nacházející se v řešeném území, 

taktéž výsadba zeleně i kolem nových komunikací a cyklotrasy. K areálu bude vybudována 

nová obslužná komunikace, která ulehčí přístup do areálu a nenaruší okolní zástavbu. Tato 

komunikace je na jedné straně doplněna o chodník umožňující bezpečný přístup do areálu pro 

pěší. Návrh nepočítá s oplocením areálu, tím nedojde k jeho oddělení od okolní krajiny, ba 

naopak dojde k jejich propojení. 

 

2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení 

Architektonické řešení spočívalo ve vhodném umístění areálu do oblasti a jeho funkčnímu 

propojení. Jednalo se nejen o propojení jednotlivých částí areálu mezi sebou, ale i propojení 

celého areálu s okolím. Při návrhu bylo hlavní úkolem spojit sportovně-rekreační areál 

s okolní krajinou Zámeckého parku, ve kterém se nachází i jihozápadní část sportovně- 
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rekreačního areálu. Z důvodu, že se tato část nachází v ochranném pásmu Zámeckého parku, 

bude nutné před výstavbou žádat o vyjádření ke stavbě Národní památkový ústav a o závazné 

stanovisko ke stavbě Státní památkovou péči. V návrhu byl kladen důraz na estetičnost celého 

areálu, jeho funkčnost a propojenost sportovišť. Areál byl navržen se snahou o jednoduchý, 

ale moderní design všech objektů. Při návrhu nebyly použity zbytečné architektonické 

doplňky, které mají jen estetickou funkci, ale byl kladen důraz na jednoduché a rovné linie, 

které nenarušují okolní prostředí. Dispoziční řešení objektů projektováno vzhledem 

k potřebám jednotlivých staveb. U návrhu celého areálu byla snaha o co nejmenší 

ekonomickou náročnost výstavby i následného provozu. Tomu odpovídá umístění 

jednotlivých objektů v těsné blízkosti a výsadba zeleně nenáročné na údržbu. 

 Dominantu celého území bude tvořit centrální budova s vnitřními sportovišti  

a restaurací. Tato budova je navržena ve dvou rozdílných výškových úrovních a každá část 

v rozdílné barvě obvodového pláště. 

c) Dispoziční a provozní řešení  

Celý sportovně-rekreační areál je navržen co nejefektivněji, aby zde nedocházelo ke střetu 

jednotlivých provozů. Parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance areálu je umístěno v těsné 

docházkové vzdálenosti od budov a sportovišť v tomto areálu. Venkovní sportoviště jsou 

situovány kolem šaten určených pro tato sportoviště tak, aby pro sportovce byl mezi těmito 

objekty přesun co nejjednodušší a nejkratší. 

Dispoziční a provozní řešení centrální budovy bylo vyřešeno rozdělením budovy na tři 

funkční části, které jsou mezi sebou ovšem spojeny. Do této budovy vedou dva vchody. První 

vchod je určen pro návštěvníky vnitřních sportovišť, kteří po vstupu přes zádveří vejdou do 

recepce. Z ní je řešen přístup do administrativní části budovy, kde je umístěna kancelář, WC 

pro zaměstnance a technická místnost. Z recepce je řešen taktéž i přístup do druhé funkční 

části budovy, která obsahuje vnitřní sportoviště a šatny. V objektu jsou umístěny jednotlivé 

šatny pro ženy, muže a osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Všechny šatny jsou 

řešeny jako skříňkové a jsou v nich navrženy i sprchy a WC s dostatečnými kapacitami. Šatny 

nejsou řešeny jako průchozí, takže pro cestu ke sportovištím je nutné použít stejné dveře, 

které slouží jako vstup do těchto šaten. Ke všem vnitřním sportovištím vede jedna přístupová 

chodba, ze které jsou pak navrženy přístupy k jednotlivým sportovištím. Sportoviště jsou od 

sebe provozně odděleny tak, aby se jejich návštěvníci vzájemně neomezovali. 
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Druhý vchod umožňuje přístup do třetí funkční části objektu. V této části se nachází 

restaurace pro návštěvníky areálu, WC pro hosty, salón na oslavy, venkovní terasa  

a restaurační kuchyně se skladovacími prostorami. V této části byl při návrhu brán ohled 

především na to, aby zde byl dostatečný prostor pro návštěvníky všech částí restaurace  

a personál měl co nejjednodušší obsluhu zákazníků. 

d) Bezbariérové užívání stavby 

Celé řešené území je navrhnuto podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Všechny zpevněné komunikace pro pěší jsou řešeny tak, aby na nich byl umožněn 

bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Tyto plochy navrženy 

z materiálů s barevným kontrastem a budou u nich řešeny i vodící linie. Šířka těchto 

komunikací je v celém areálu min. 2000 mm. 

Dva nově navržené přechody jsou řešeny dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Tyto přechody 

budou vybaveny varovným pásem o šířce 400 mm, signalizačním pásem o šířce 800 mm  

a sníženým obrubníkem s rozdílem výšek max.20 mm. V návrhu statické dopravy je počítáno 

s parkovacími místy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z celkového počtu 

61míst byla pro tyto osoby navržena 4 parkovací stání o rozměrech 3500x5000 mm. Tato 

místa jsou na parkovišti řádně označena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

V budově jsou všechny prostory řešeny dle vyhlášky č.398/2009Sb. Vstupy do objektu 

jsou řešeny prosklenými dveřmi o šířce 2000 mm, které jsou oproti povrchu kontrastní  

a vybaveny ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm výrazným pruhem šířky 50 mm. Šířka 

chodeb v celém objektu je minimálně 1500 mm. 

Vzhledem ke sportovištím jsou v budově navrženy pánské i dámské šatny pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. V těchto šatnách jsou umístěny sprchové kabiny 

s madly a sklopnými sedátky. Rozměr těchto kabin je 3400x2200 mm. Kromě sprchových 

kabin se u dámských i pánských šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

nachází také bezbariérové WC o rozměrech 2150x2200 mm. 

V restauraci je navrženo společné bezbariérové WC pro muže i ženy s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Rozměr tohoto WC je 3000x2200 mm. Šířka všech dveří do 

prostoru užívaného osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je v budově navržena 

v šířce min.1000 mm. 
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Všechny vnitřní i venkovní sportoviště jsou navrženy vzhledem k vyhlášce č.398/2009 

a umožňují přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny stavby v řešeném území byly projektovány podle platných norem, vyhlášek  

a předpisů, tak, aby nedocházelo k ohrožení života, bezpečnosti a zdraví osob v tomto areálu. 

Stavby a zařízení v areálu je ovšem nutné pravidelně kontrolovat a provádět servis, 

jejich údržbu a revizi dle příslušných norem, návodů a předpisů, aby byla zajištěna návrhová 

životnost stavby. 

Správce areálu bude odpovídat za technický stav sportovišť, ovšem sportovci zde 

budou provádět sportovní činnosti na vlastní nebezpečí. 

f) Základní technický popis staveb 

Centrální budova 

Jedná se o jednopodlažní budovu o dvou výškových úrovních, ve které se nachází vnitřní 

sportoviště, restaurace a administrativní část. V nižší části o světlé výšce místnosti 3000 mm 

se nachází restaurace, šatny a administrativa. Ve druhé části o světlé výšce 8000 mm jsou 

umístěny sportoviště. 

Budova je založena na železobetonových patkách a pásech umístěných po obvodních 

stěnách objektu v hloubce 1350 mm.  

Nižší část budovy je z keramického zdícího materiálu firmy POROTHERM  

tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdi budou z tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm a nenosné zdi 

pak z tvárnic POROTHERM P+D tl. 115 a 100 mm. Druhá část budovy s vnitřními 

sportoviště je provedena z prefabrikovaných železobetonových sloupů, na které poté budou 

upevněny panely tvořící obvodový plášť této části. 

V části se světlou výškou 3000 mm je stropní konstrukce provedena z nosníků firmy 

POROTHERM a na tyto nosníky budou poté kladeny keramické vložky MIAKO téže firmy  

a celý strop se poté zabetonuje, čímž se vytvoří monolitická stropní konstrukce. Na tuto 

konstrukci bude poté umístěna dvouplášťová skladba střechy určená pro střechy se sklonem 

do 3° a odvodňovací systém. V části se světlou výškou 8000mm budou stropní konstrukci 

tvořit železobetonové prefabrikované vazníky, které budou umístěny na prefabrikované 

železobetonové sloupy a vytvoří společně skeletovou konstrukci. Na tyto vazníky poté bude 
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umístěna střešní skladba pro tuto část objektu. Jedná se o spřažené trapézové plechy navařené 

na ocelové plotny umístěné na vaznících. Na trapézové plechy poté přijde tepelná izolace 

z minerální vlny a vrchní hydroizolační vrstvy. Na střešní plášť se poté umístí solární panely, 

které budou dodávat elektrickou energii určenou pro chod budovy. 

Venkovní šatny 

Jde o jednopodlažní budovu se světlou výškou vnitřních místností 3000 mm. V této budově se 

nacházejí šatny pro venkovní sportoviště a sklad pro údržbu areálu. 

Celá budova bude založena na železobetonových pásech umístěných po obvodu 

objektu v hloubce 1000 mm. 

Nosný systém budovy tvoří keramický zdicí systém firmy POROTHERM. Obvodové 

zdivo o tloušťce 440 mm bude vystavěno z tvárnic POROTHERM P+D. Vnitřní nosné stěny 

jsou zhotoveny z keramických tvárnic POROTHERM P+D tl. 300 mm a nenosné vnitřní 

stěny z tvárnic POROTHERM P+D tl. 115 a 100 mm. 

Stropní konstrukce je provedena z prefabrikovaných nosníků firmy POROTHERM  

a na tyto nosníky jsou pak kladeny stropní vložky MIAKO. Po umístění vložek se celý strop 

zabetonuje a vznikne monolitická stropní konstrukce. Na tuto konstrukci se pak umístí 

dvouplášťová střešní konstrukce. 

Fotbalové hřiště 

Povrch hřiště bude srovnán do roviny, rekultivován a vysadí se na něj nová travní směs 

určená pro fotbalové trávníky.  

Beach volejbalové hřiště 

Skladba hřiště: 

-písek tl.400mm 

-geotextilie 

-jemný násyp tl.200mm 

-zhutněná zemina 
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Multifunkční hřiště 

Hřiště je vybaveno dvěma házenkářskými brankami, dvěma basketbalovými koši, mobilními 

sloupky a sítí na tenis a volejbal. Povrch hřiště bude tvořit umělá tráva a bude dodán firmou 

FunnySport [23] 

Skladba hřiště: 

-hrací povrch EDEL Paddle tl.15 mm 

-koberec ASB tl.40 mm 

-asfaltový koberec tl.50 mm 

-štěrk tl. 220 mm 

-štěrkopísek tl. 80 mm 

Dětské hřiště 

Součástí areálu je i dětské hřiště o rozměrech 25x15m oploceno po celém obvodu do výšky 

2m. Povrch tohoto hřiště vyroben z pryžové dlažby určené speciálně pro možnost pádu až ze 

2,3m. Montáž celého povrchu dětského hřiště včetně pryžové dlažby provede firma Rovex 

[22]. Dětské hřiště bude vybaveno prvky pro děti, např. skluzavkou, závěsnou houpačkou, 

pískovištěm apod. Všechny tyto hrací prvky dodá firma Kompan Czech Republic s.r.o [21], 

která se specializuje na výrobu hracích prvků pro dětská hřiště. 

g) Technická a technologická zařízení 

Kvůli čištění odpadních vod, které se tvoří v areálu je zde navržena čistička odpadních vod od 

firmy Ekomonitor spol. s.r.o. [24] Tato čistička má za úkol přečistit veškeré splaškové vody 

tvořící se v areálu a následný recipient vypouštět do přilehlého Chlebičovského potoka. 

Druhým technologicky náročnějším zařízením v objektu jsou solární panely umístěné 

na střeše centrální budovy. Tyto panely budou ze slunečního svitu vyrábět elektrickou energii 

pro potřeby areálu a přebytek této el. energie se bude následně prodávat zpět do elektrické 

sítě. 

Další technologická zařízení sloužící pro vytápění, ohřev vody apod. jsou umístěny 

v technické místnosti centrální budovy. 
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h) Požárně bezpečnostní řešení 

Ve všech objektech bude nainstalována požární ochrana ve formě hlásičů kouře, hasicích 

zařízení a únikových cest. Detailní řešení požární ochrany areálu řešeno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

Požární voda bude do objektu přiváděna spolu s pitnou vodou přes sdruženou 

vodovodní přípojku a bude čerpána přes požární hydrant umístěný před centrální budovou. 

V případě nutnosti je možno také využít přilehlého vodního toku. 

Všechny objektu v areálu jsou přístupné pro hasičské vozy, cisterny, pracovní plošiny 

a pro jejich potřebnou manipulaci. 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

V dalším stupni projektové dokumentace řešena energetická náročnost celého sportovně-

rekreačního areálu. 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 

řešení parametrů stavby a dále řešení vlivu stavby na okolí. 

Osvětlení a větraní je navrženo v objektech přirozené přes okna v obvodovém plášti a světlíky 

ve střešních konstrukcích. Umělé odvětrání je vyřešeno pomocí klimatizačních jednotek. 

Vytápění areálu bude probíhat pomocí elektrické energie. 

Kromě samotné výstavby nebude ve sportovně-rekreačním areálu docházet 

k nadměrné prašnosti, hlučnosti ani vibracím.  

Podrobnější hygienické požadavky na provoz tohoto areálu stanoví Krajská 

hygienická stanice. 

k) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Všechny stavby byly v tomto areálu navrženy mimo aktivní záplavovou zónu řeky Opavy. 

V té se nachází jen část cyklostezky, část in-line dráhy pro bruslení a nezpevněné komunikace 

pro pěší. 

Řešené území se stejně jako celá Česká republika nenachází v seizmicky aktivní 

oblasti a v této oblasti se nenachází ani poddolovaná území, kvůli kterým by hrozily propady 

půdy. 
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Území se nenachází v oblasti s výskytem nebezpečného množství radonu ani bludných 

proudů. 

Sportovně-rekreační areál se nachází v klidné části města Kravaře, takže zde nebude 

docházet k narušování vlivem hlučnosti. 

6. 3 Napojení na technickou infrastrukturu 

a) Odvod splaškových a dešťových vod  

Odvod splaškových vod z území je řešen návrhem domovní čistírny odpadních vod typu ČOV 

VZE 100 od firmy Ekomonitor spol. s.r.o. [24] Odvod splaškových vod z objektů do ČOV je 

řešen pomocí kanalizačního potrubí DN250 PVC. Z ČOV je poté přečištěná voda odváděna 

do recipientu přilehlého Chlebičovského potoka. Celková délka splaškového odpadního 

potrubí činí celkem 106m. ČOV je orientována v jihozápadní části území za centrální 

budovou. 

Odvod dešťových vod ze střech objektů a přilehlých parkovacích ploch je řešen 

pomocí návrhu dešťového odpadního potrubí DN300 PVC, které odvádí dešťovou vodu 

z těchto prostor přes lapáky tuků, olejů a naplavenin také do Chlebičovského potoka. Délka 

dešťové kanalizace je celkem 194m. Odvod dešťové vody z venkovních hřišť a chodníků je 

řešen pomocí vsakování do přilehlých travnatých ploch. 

b) Elektrická energie 

Zásobování areálu elektrickou energií je navrženo napojením na stávající nadzemní vedení 

nízkého napětí v ulici Pánská. Toto napojení je řešeno přes Chlebičovský potok, takže je 

nutné i vystavění nového sloupu pro možnost napojení objektů.  Délka přípojky elektrické 

energie je 21 m. 

Vedení nového veřejného osvětlení bude napojeno na vedení stávajícího veřejného 

osvětlení na dvou místech. Jedno místo se nachází na ulici Pánská a druhé na ulici Tyršova. 

Celková délka rozvodů veřejného osvětlení je 705 m. 

c) Telekomunikace 

Sportovně-rekreační areál je napojen na stávající podzemní telekomunikační vedení v ulici 

Pánská. Přípojka bude vedena v podzemí a v mostní části bude umístěna pod chodníkem. 

Celková délka nové telekomunikační přípojky je 153 m. 
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d) Vodovod 

Zásobování areálu vodou je řešeno napojením na stávající vodovodní řád DN100 PVC v ulici 

Pánská. Vodovodní přípojka DN80 PVC bude vedena k areálu pod asfaltovou komunikací. 

V místě vodního toku je tato přípojka umístěna pod mostní konstrukcí v chráničce a je tepelně 

izolována, aby nedošlo k zamrznutí vodovodu. Délka vodovodní přípojky je 157 m. 

Výpočet celkové spotřeby vody je uveden v příloze č. 04 Výpočet celkové potřeby 

vody. Souběh všech tras inženýrských sítí respektuje požadavky normy ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Napojení technické infrastruktury řeší výkres č. 05 Inženýrské sítě. 

6. 4 Dopravní řešení 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál je nově napojen na stávající místní komunikaci v ulici Pánská a vznikne nová obslužná 

komunikace, která bude sloužit jako vjezd do jihozápadní části sportovně-rekreačního areálu. 

Kvůli tomuto napojení dojde i k přestavbě mostní konstrukce vedoucí nad Chlebičovským 

potokem, jelikož by tato konstrukce nevyhovovala ze statického ani rozměrového hlediska 

požadavkům, které by na ní byly při provozu areálu kladeny. Tato nově vybudovaná obslužná 

komunikace povede až před centrální budovu celého areálu, kde se bude napojovat na 

parkovací plochy a dále povede kolem zadní části centrální budovy, kde bude sloužit jako 

komunikace určená pro zásobování areálu. Šířka nově postavené obslužné komunikace je  

6,5 m a z jedné strany bude doplněna chodníkem pro chodce a šířka nové železobetonové 

prefabrikované mostní konstrukce je 8,5 m. V severovýchodní části území je areál napojen již 

stávající komunikací na silnici II. třídy ve směru na Štítinu. 

b) Statická doprava 

V řešeném území jsou navrženy celkem tři parkovací plochy, z čehož je jedna stávající. Tato 

stávající parkovací plocha je umístěna v severovýchodní části areálu a slouží jako parkoviště 

pro návštěvníky Městského úřadu - odboru dopravy, který se nachází na ulici Tyršova. Tato 

stávající parkovací plocha má kapacitu 15 parkovacích míst. 

V jihozápadní části území jsou navržena dvě nová parkoviště určená pro návštěvníky  

a zaměstnance sportovně-rekreačního areálu. Větší z těchto parkovacích ploch má kapacitu  
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46 míst o rozměrech parkovacího stání 2500x5000 mm a 4 místa o rozměrech 3500x5000, 

které budou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Menší parkoviště 

pak bude mít kapacitu 11 parkovacích míst.  

Návrh kapacity parkovacích ploch počítal s tím, že návštěvníci sportovně-rekreačního 

areálu budou využívat především plochy v jihozápadní části území, které jsou blízko 

sportovišť. Stávající parkovací plochu v severovýchodní části území by měli užívat především 

in-line bruslaři. 

Výpočet požadovaného množství parkovacích míst nalezneme v příloze č. 5 Výpočet 

parkovacích míst. 

Detail dopravního řešení v jihozápadní části areálu řeší výkres č. 06 Dopravní řešení. 

c) Cyklostezka 

Nově navržená část cyklostezky vedené přes celé řešené území usnadní cyklistům pohyb po 

cyklostezce č. 55 vedoucí z Dolního Benešova přes Kravaře do Krnova, protože stávající část 

cyklostezky vedla před napojením do Zámeckého parku po místních komunikacích, kde byl 

velký provoz. Nová část umožní klidné projetí území, a poté napojení na stávající část 

cyklostezky v Zámeckém parku. 

V severovýchodní části má cyklostezka šířku 4 m, jelikož se počítá s využitím této 

části jako s pěší komunikací při pořádání kulturních akcí. V jihozápadní části bude mít poté 

šířku 3 m. Celý nově vybudovaný úsek má asfaltový povrch. 

Parametry cyklostezky jsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. [7] 

d) Pěší komunikace 

Zpevněné i nezpevněné pěší komunikace ve sportovně-rekreačním areálu jsou navrženy ve 

vyhovující šířce a v celém území je dodržen požadavek na minimální šířku 1500mm. Povrch 

zpevněných ploch bude tvořit betonová zámková dlažba. 

6. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Před započetím stavebních prací dojde k vykácení křovin a 37 kusů vzrostlých dřevin. Kácení 

bude probíhat v souladu s vyjádřením odboru životního prostředí – města Kravaře. Při 

dokončovacích pracích dojde k potřebným terénním úpravám, výsadbě nových keřů, stromů  
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a travnatých ploch. Rozmístění zeleně je možno vidět ve výkrese č. 03 Návrh řešení – 

Varianta č. 1. Výběr, množství a umístění nové zeleně je navrženo podle ekonomické stránky, 

snadné údržby, estetiky a také podle množství stromů, které se již v území sportovně-

rekreačního areálu nachází. Kvůli tomuto velkému počtu stávajících dřevin není potřeba 

výsadby velkého množství nových stromů. Proto dojde k výsadbě 22 kusů vzrostlých dřevin  

a 20 skupin křovin, které budou rozmístěny po areálu. Při výběru těchto dřevin je důležité, 

aby byly nenáročné na údržbu. 

V areálu se bude nacházet velké množství travnatých ploch, u kterých se počítá 

s pravidelným sečením a údržbou. 

6. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Jelikož se jedná o sportovně-rekreační areál, tak by zde nemělo docházet k žádnému 

znečištění životního prostředí. Objekty jsou vytápěny elektřinou, takže by nemělo docházet 

k překročení limitních emisí. V areálu se nebude provozovat žádná výrobní činnost, takže  

i míra prašnosti a hlučnosti bude minimální. Splaškové a dešťové vody před vypouštěním do 

vodního toku projdou důkladným pročištěním pomocí ČOV, lapáků tuků a lapáků nečistot, 

nebude tedy docházet ani k znečištění vodních toků. Možné znečištění můžou tvořit 

automobily směřující do sportovně-rekreačního areálu. 

 

 

 

  



45 
 

7. Ekonomické zhodnocení nákladů 

Výpočet celkových nákladů na stavbu sportovně-rekreačního areálu je stanoven dle cenových 

ukazatelů (české stavební standarty 2013 [16]), průměrných cen dopravní a technické 

infrastruktury (ústav územního rozvoje [15]) a podle ceníků jednotlivých výrobců. Ceny jsou 

uvedeny bez DPH. 

Stavební 
objekty 

Název objektu MJ Počet Mj Kč/MJ Celkem Kč 

Pozemek 

  
 

m2 1934 800 1 550 000 

  Celkem za pozemky       1 550 000 

Stavební objekty 
S0 01 Sportovní hala m3 7 796,25 6 211 48 222 000 

  Restaurace a šatny m3 4 162 5 827 24 251 000 
SO 02 Terasa m3 268 5 508 1 475 000 

SO 03 Venkovní šatny m3 678 5 827 3 952 000 

  Celkem za budovy       77 900 000 

Technická infrastruktura 
SO 04 Vodovod         

 
Vodovod DN 80 plast -  

ve vozoce 
m 51 6 650 340 000 

 

Vodovod DN 80 plast -  
mimo zastavěnou 

oblast 
m 91 1 670 152 000 

 
protlak DN 80 m 15 1 400 21 000 

 
Přípojka DN 50 m 45 976 44 000 

 
Celkem za vodovod       557 000 

SO 05 Datové sítě 
    

 
Rozvodový kabel m 153 165 26 000 

 
Celkem za dat.sítě       26 000 

SO 06 Kanalizace 
    

 
Splašková kanalizace 

DN250 
m 106 5 655 600 000 

 
Dešťová kanalizace 

DN 300 
m 194 6 365 1 240 000 

 
Lapač tuku ks 4 12 636 51 000 

 
Odlučovač ropných 

látek 
ks 4 21 851 89 000 

 
ČOV ks 1 273 240 275 000 

 
Aco Drain N100-20 m 160 990 160 000 

 Celkem za kanalizaci       2 415 000 
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SO 07 Elektřina         

 
Připojovací kabel 
CYKY 4x50+35 

m 21 501 11 000 

 
celkem za elektřinu       11 000 

SO 08 Veřejné osvětlení 
    

 
Stožáry VO ks 21 3250 70 000 

 
Svítidlo 70 W ks  21 3 450 73 000 

 
Zdroj ks 21 105 3 000 

 
Propojovací kabel 

AYKY 4x16 
m 704 235 165 000 

 celkem za VO       311 000 

 

 Celkem za infrastrukturu   3 320 000 

 

Dopravní infrastruktura 
SO 09 Dopravní infrastruktura 

    

 
Komunikace a parkovací plochy m2 2277 907 2 070 000 

 
Cyklostezka m2 2051 799 1 640 000 

 
Dráha na In-line bruslení m2 1264 799 1 010 000 

 
Nezpevněné pěší komunikace m2 1030 216 225 000 

 
Dlážděné pěší komunikace m2 1097 759 835 000 

 
Lávka pro pěší a cyklisty m2 47,5 22 838 1 085 000 

 
Most pro vozidla m2 76,5 30 311 2 320 000 

 
Celkem za dopravní infrastrukturu   9 185 000 

 

Hřiště a sportoviště 
SO 10 Sportoviště 

    

 
Beach-volejbalové hřiště s oplocením 

a vybavením 
ks 2 414 000 828 000 

 
Multifunkční hřiště s oplocením a 

vybavením 
ks 1 1 267 000 1 267 000 

 
Fotbalové hřiště ks 1 880 000 880 000 

 
Celkem za sportoviště       2 975 000 
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SO 11 Dětské hřiště         

 
Pryžová podlaha 
dětského hřiště 

m2 375 2 149 806 000 

 
Oplocení hřiště m 80 700 56 000 

 
vstupní branka ks 1 7 200 7 200 

 
Houpadlo na pružině ks 1 7500 7 500 

 
Skluzavka ks 1 36 300 36 300 

 
Vahadlová houpačka ks 1 15 500 15 500 

 
Závěsná houpačka ks 1 21 180 21 180 

 
Pískoviště ks 1 8 550 8 550 

 
Multifunkční prvek ks 1 73 800 73 800 

 
Dětská lavička ks 1 6 500 6 500 

 
Odpadkový koš ks 1 3 290 3 290 

 
Celkem za dětské 

hřiště 
      1 042 000 

Parkový mobiliář 
SO 12 Mobiliář         

 
Lavičky ks 24 6 000 144 000 

 
Odpadkový koš ks 20 3 290 66 000 

 
Stojan na kola ks 6 3 500 21 000 

 
Zahradní lavice a stůl ks 4 12 000 48 000 

 
Dřevěný altán ks 2 102 500 205 000 

 
Celkem za parkový 

mobiliář 
      484 000 

      
Zeleň 

SO 13 Kácení a výsadba zeleně         

 
Kácení stromů do průměru 300-400mm ks 26 2 555 67 000 

 
Odstranění pařezů do průměru 300-

400mm 
ks 26 2 450 64 000 

 
Kácení stromů do průměru 200-300mm ks 11 879 10 000 

 
Odstranění pařezů do průměru 200-

300mm 
ks 11 951 10 500 

 
Odstranění nevhodných dřevin do 

průměru 100mm 
m2 223 165 37 000 

 
Zatravnění m2 115 11 500 1 322 500 

 
Výsadba nových stromů ks 22 1 168 26 000 

 
Výsadba nových keřů ks 57 32 2 000 

 
Celkem za zeleň       1 540 000 
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Souhrn stavební části 
Stavební 
objekty 

Název Celkem Kč 

SO 01- SO 03 Budovy 77 900 000 
SO 04- SO 

08 
Tech. infrastruktura 3 320 000 

SO 09 Dopravní infrastruktura 9 185 000 
SO 10 Sportoviště 2 975 000 
SO 11 Dětské hřiště 1 042 000 
SO 12 Parkový mobiliář 484 000 
SO 13 Zeleň 1 540 000 

Celkem za stavební objekty 96 450 000 

      
      

Celkové náklady 
Název Celkem Kč 

1 Stavební pozemek 1 550 000 
2 Stavební objekty 96 450 000 

3 
Náklady na umístění 

staveniště 
  

  
Zařízení staveniště 

(2%) 
1 930 000 

4 
Projektové práce 

(2,5%) 
2 415 000 

5 
Průzkumné práce ( 

0,5%) 
485 000 

6 Rezerva (5%) 4 830 000 

  CELKEM 107 700 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

8. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh sportovně – rekreačního areálu v rozsáhlém území 

katastru města Kravaře, které není v současné době zcela využito, a jenž se nachází v centrální 

části města.  Návrh spočíval ve vytvoření nových sportovních ploch se sportovišti, které ve 

městě chybí. Součástí návrhu bylo také vytvoření veřejných ploch pro rekreaci a odpočinek. 

Práce byla zpracována formou územní studie ve dvou variantách, z čehož jedna byla 

zpracována podrobněji s návrhem technické a dopravní infrastruktury. Největším problémem 

při zpracování územní studie byla aktivní záplavová zóna řeky Opavy. Tato zóna zabírá 

značnou část řešeného území a při zpracování studie se muselo brát ohled na to, že v této 

záplavové zóně nesmí být vybudovány stavby, které by bránily toku řeky. 

Vybraná varianta řešení vychází z předpokladu konání největší kulturní akce města – 

Kravařského odpustu, v severovýchodní části daného území. Byl zpracován návrh dráhy pro 

in-line bruslení, vybudování nových zpevněných pěších komunikací a napojení cyklotrasy, 

která by následně procházela celým řešeným územím. Všechny tyto komunikace by měly také 

přispět k zvýšení komfortu pohybu osob při, již zmíněné, kulturní akci. V jihozápadní části 

území pak bude vybudován sportovně – rekreační areál, který by měl obsahovat vnější i 

vnitřní sportoviště, zázemí pro sportovce, restauraci, dětské hřiště a lesopark určený pro 

rekreaci občanů. Tato varianta byla také vybrána jako výhodnější pro svou ekonomickou 

náročnost a možnost zachování pořádání kulturní akce Kravařský odpust v řešeném území. 

Součástí této varianty byl proto i návrh technické a dopravní infrastruktury, návrh centrální 

budovy s restaurací a vnitřními sportovišti, řešení detailů a vizualizace. Nechyběl ani 

orientační propočet celkových nákladů na výstavbu. 

Sportovní vyžití a rekreace jsou v dnešní době nedílnou součástí našeho života.  

Za tímto účelem byl navržen tento sportovně-rekreační areál, zahrnující široké možnosti 

sportovního vyžití a rekreace. 

Výsledný návrh zohledňuje technické a přírodní podmínky území a splňuje požadavky 

územního plánu města Kravaře. Návrh byl vypracován dle platných zákonů, norem  

a vyhlášek. 

V průběhu zpracování bakalářské práce jsem vycházel ze svých znalostí, konzultací 

s odborníky v daném oboru a literatury. 
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

  



 
 

  

Vjezd do jihozápadní části území 

Stávající tréninkové fotbalové hřiště 

Vzrostlá zeleň v jihozápadní části území 



 
 

  

Stávající přístupová komunikace k  fotbalovému hřišti 

Parkoviště v severovýchodní části území 

 Upravená zeleň v území 



 
 

 

  

Lávka pro pěší přes Chlebičovský potok 

Plocha zpevněná štěrkem v severovýchodní části 

Lesopark u Chlebičovského potoka 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Dotazníkové šetření 

  



 
 

1. Uvítali byste v Kravařích nové sportovní možnosti? 

 

2. Zaškrtněte, případně napište sportoviště, která byste v Kravařích využili: 

 

3. Napište sport, který Vám v Kravařích chybí a musíte, kvůli němu, dojíždět do 
okolních měst:  

1. bojové sporty 6x - thaibox , judo, box  
2. beach volejbal 5x  
3. squash 3x  
4. horolezectví 3x  
5. skateboarding 2x 
6. plavecký bazén  2x 
7. wellness  
8. jezdectví 
9. alpinning  
10. baseball  
11. levné fitko  
12. hokejbal  
13. badminton  
14. hokejová škola 
15. jóga 
16. tanec 

 



 
 

4. Máte rádi wellness? 

 

 

5. Navštěvovali byste v Kravařích relaxační centrum s nabídkou wellness služeb? 

 

 

6. Zaškrtněte wellness služby, které byste rádi vyzkoušeli: 

 

 

 

Určitě   Spíše ano Nevím    Spíše ne    

Ne 



 
 

 

7. Je pro Vás důležité, aby sportovně-rekreační areál disponoval restauračním 
zařízením? 

 

 

8. Potěšilo by Vás, kdyby součástí areálu bylo také nové dětské hřiště? 

 

 

 

9. Vaše pohlaví: 

  

Určitě   Spíše ano Nevím    Spíše ne     Ne 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpis pozemků z katastru nemovitostí 

  



 
 

Číslo parcely Rozloha Druh pozemku Vlastník pozemku 
2785/4 2 876 Ostatní plocha Město Kravaře 
2785/1 7 567 Ostatní plocha Město Kravaře 
2785/2 296 Ostatní plocha Město Kravaře 
2786 200 Ostatní plocha Město Kravaře 

2789/1 13 206 Orná půda Město Kravaře 
2789/3 963 Orná půda Město Kravaře 
2789/2 1 934 Orná půda Pavel Heider 
2820/1 9 519 Trvalý travní porost Město Kravaře 
2820/2 3 919 Trvalý travní porost Město Kravaře 
2819/1 12 890 Ostatní plocha Město Kravaře 
2819/2 915 Ostatní plocha Město Kravaře 
3812/3 1 870 Ostatní plocha Město Kravaře 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výpočet specifické potřeby vody 

  



 
 

Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401 

Tabulkové hodnoty potřeby vody podle vyhlášky č.120/2011 Sb. 

Průměrná denní potřeba vody 

QP= ∑P*q (l/den) 

a) výpočet potřeby vody ve sportovištích 

Maximální počet návštěvníku ve sportovištích P1=50 

Specifická spotřeba vody na jednoho návštěvníka qi 

q1= 20 m3/rok = 20 000 l/rok 

Qp1= (50*20 000)/365 = 2 740 l/den 

b) kropení hřišť 

q2= 20 m3/rok => předpoklad nutnosti zavlažování 140 dnů v roce 

Qp2= 20 000/140 = 143 l/den 

c) restaurační zařízení 

Počet zaměstnanců v jedné směně P3 = ( 6+6)= 12 

q3= 80+60 m3 / rok = 140 000 l/rok = 384 l/den 

Qp3= 12*384 = 4 608 l/den 

QP= Qp1 + Qp2 + Qp3= 2740 + 143 + 4 608 = 7 491 l/den 

Maximální denní potřeba vody 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,35 

QmaxD = 7 491 * 1,35 = 10 113 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh= 1,8 

QmaxH = (QmaxD * kh)/24 = (10 113 * 1,8)/24 = 759 l/h = 0,759 m3/h = 2,108x10-4 m3/s 

Návrh dimenze potrubí 

4 	 	 	 = 4	 	2,108	 	10 − 4	 	1 = 16,3	  



 
 

Navrhnuta dimenze DN80 z důvodu umístění hydrantu na řád 

Rychlost požární vody 

Při průtočné rychlosti 0,8 m/s se Qpož = 9,5 l/s 

Při průtočné rychlosti 1,5 m/s se Qpož = 18 l/s 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Výpočet počtu parkovacích stání 

 

  



 
 

Výpočet počtu parkovacích stání podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Celkový počet stání 

N = Oo * ka + P0 * ka * kp 

Oo - Základní počet odstavných stání 

Po - Základní počet parkovacích stání 

ka - Součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

 ka = 1,0 stupeň automobilizace – 1:2,5 

kp - Součinitel redukce počtu stání pro posuzované území 

  kp = 1,0  

Parkovací plocha P1 + P2 

Vnitřní sportoviště 

- 20 návštěvníků  2 účel.j. / 1 stání  10 stání 

Venkovní sportoviště 

- 30 návštěvníků  2-3 účel.j. / 1 stání  12 stání 

Restaurace 

- Plocha pro hosty 225m2 6m2 plochy / 1stání  37,5 stání 

Celková počet stání N 

N = Oo * ka + Po * ka * kp = (10 + 12 + 37,5)* 1 * 1 = 59,5 stání 

Návrh: 61 stání pro automobily – z toho 4 vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

 


