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 Předmětem diplomové práce je re-generace přírodního prostoru řeky Odry a kultivace 

prostoru řeky pro tělesnou i duševní rekreaci, tělovýchovu a sport. 

Na základě vytvořené kategorizace sportů v závislosti na re-kreaci, byl subjektivně vyhodnocen 

systém přerozdělení sportů do jednotlivých skupin a jejich následné rozmístění v prostoru města 

Ostravy a konkrétněji v prostoru řeky Odry. 

 U tří zvolených zástupců byly schematický naznačeny principy řešení tří sportovních 

center - objektů a následně byl jeden z těchto objektů dopracován na úroveň 

architektonického návrhu.
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Architecture, 2015, s. 4. Thesis head: Kiszka, J.2

 The main topic of this thesis is re-generation of natural space of the Ostravice River and 

cultivation of river's space for physical and mental recreation, physical training, and sport.

 The system of reallocation of sports into individual groups and their subsequent 

placement in the area of Ostrava city and more specically in the area of the Ostravice River was 

subjectively evaluated based on created categorization of sports in relation to recreation.

 Principles of solutions for three sport centers - objects were schematically suggested for 

three selected representatives and one of these subjects was subsequently nalized into 

architectural design.
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1. Úvod

 Ostrava se k řece Odře odvrací zády. V současné době je tento vymezený prostor změtí 

dopravní infrastruktury (dálnice, silnice, železnice), průmyslových oblastí (technologizační pás), 

brownelds (bývalé úhelné doly, průmysl a laguny), sídelních struktur (osady, vesnice, předměstí) 

a natury (řeky, lesy, louky). Ostrava se od tohoto prostoru distancuje, odmítá spojitost a dochází   

k postupné degradaci oblasti bez identity a charakteru. Město Ostrava by přitom z tohoto 

prostoru mohlo protovat, a to mimo jiné tím, že by zde vznikl jednotný přírodně pobytový prostor.

 Cílem této práce je vyhodnocení (ekologie, ekonomie, sociologie, psychologie)                

a stanovení charakteru, identity místa s ohledem na možný budoucí vývoj města.

 Práce byla řešena subjektivním pohledem na aktuální problematiku prostoru řeky Odry, 

založeném na názorech a přístupných informacích. Systém řešení daného problému                    

je racionální a je zde snaha vnést vlastní invenci. Bylo zde nezbytné zkombinovat objektivní 

poznatky, jež byly získány zkoumáním a analyzováním vypracovaných podkladů. Stejně tak bylo 

nutné zapojit subjektivní názor a pohled zpracovatele a také pozorovatele práce,                   

který však nelze exaktně doložit.

 V rámci předdiplomových seminářů byla příležitost seznámit se s řešeným územím, 

lokalitou a také vyřešit širší vztahy, které by mohly mít na samotný návrh nezanedbatelný vliv. 

Cílem Ateliéru Urbanismu II. bylo regenerovat přírodní prostor řeky Odry v intervalu města Ostravy, 

který je ze severní strany vymezen přírodní památkou Hraniční meandry Odry (PP Hraniční 

meandry Odry) a z jižní strany vymezen chráněnou krajinnou oblastí Poodří (CHKO Poodří).            

V užším měřítku jsem se pak blíže zaměřil na prostor mezi Ostrava - Svinov (ze západní strany)         

a Ostrava - Hulváky a Ostrava - Zábřeh  (z východní strany). 

Obr. 1 Vymezení hranic Poodří
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2. Analýza a vyhodnocení prostoru

 Vymezený prostor je ze severu ohraničen komunikační spojkou mezi dálnicí D1                   

a komunikací Mariánskohorskou (Severní spojka - doplnění komunikační sítě Ostrava - Poruba).     

Z jižní strany je prostor částečně vymezen dopravní komunikací Rudná, ale samotný prostor      

pak ještě dále plyne do CHKO Poodří. Východní stranu ohraničuje sídelní struktura Ostrava - 

Hulváky a Ostrava - Zábřeh. Sídelní struktura Ostrava - Svinov pak vymezuje západní část 

prostoru.

2. 1. Historický vývoj

 První hospodářská stavení na tomto území vznikly v levostranném přítoku řeky Odry v údolí 

potoka Porubka. Postupem času se osady dále rozvíjely a rozrůstaly. Těmito koloniemi jsou: 

Schönbrunn (Svinov včetně Dubí), Neudorf (Nová Ves), Heinrichsdorf (Zábřeh).

 Téměř do konce 19. století bylo území Svinova převážně zemědělskou oblastí. Teprve      

po dokončení Severní dráhy Ferdinandovy na úseku Lipník - Bohumín, která vedla právě přes 

Svinov, dochází k hospodářskému rozvoji obce a nárůstu obyvatel. V důsledku výstavby 

železniční tratě Svinov - Opava v roce 1855 a také připojením Vítkovické závodní dráhy v roce 

1887 se ze Svinova stává důležitý dopravní uzel. Vlivem založení válcovny trub nastal velký přiliv 

obyvatelstva a ze Svinova, jakožto čistě zemědělské oblasti, se postupně stala obec                     

se zemědělsko-průmyslovým charakterem jenž přetrval až do současnosti. Ke Svinovu náleží také 

osada Dubí, v níž byl před více než pěti sty lety postaven mlýn. V roce 1899 byl na tomto území 

postaven lihovar, jehož stavba sice přetrvala až do současnosti ale je ve velmi špatném stavu. [1]

 Nová Ves byla nejchudší vsí a to zejména z důvodu trvale podmáčené půdy a častým 

záplavám řeky Odry. Zlomový byl až vzestup průmyslu, místní obyvatelé se už nemuseli živit pouze 

zemědělstvím. V důsledku přítomnosti nadzemní vody zde byla v roce 1890 plánována                  

a následně postavena vodárna. [2]

 Zábřeh zmiňují písemné záznamy poprvé již v roce 1288. Od poloviny 19. století se zde 

začal rozvíjet těžký průmysl. Značný vliv na vývoj obce měly zejména blízké Vítkovické železárny, 

mimo to zde vzniká továrna na lepenku, cementárna a chemické závody. Rozvoj průmyslu 

vyvolal jak demogracké tak sídelní změny.

Obr. 2 II. vojenské (Františkovo) mapování z let 1836 - 1852
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 V oblasti Poodří se dále vyskytuje až na 700 druhů motýlů např. otakárek, batolec              

či modrásek bahenní. [7]

 Díky velké populaci žab, která se zde nachází, je nejhojnějším plazem v oblasti Poodří 

úžovka obojková. Ve stojatých a tekoucích vodách pak žije na 33 druhů ryb. Mimo to, byl           

na rybnících v řešení oblasti, potvrzen výskyt želvy nádherné, jež je nepůvodním živočichem. [6]

 Je potřeba zde uvést, že současná druhová skladba je v důsledku umělého zarybňování 

rybníků a vodních toků hospodářsky významnými druhy ryb a taktéž záměrným nebo také 

náhodným vypouštěním nepůvodních druhů, druhotně pozměněna. [8]

 V řešené oblasti je významný výskyt mnoha druhů netopýrů, nejběžnějším druhem,      

který se zde nachází je netopýr vodní, lovící nad vodní hladinou. [6]

 Koryto řeky Odry si i přes místní úpravy, které zde proběhly, zachovalo charakter 

přirozeného silně nížinného toku s četnými vodními meandry. Hojné antropogenní tvary reliéfů 

jsou zde kvůli staleté kultivaci krajiny. Rybniční hráze jsou pak nejčastějším tvarem, který se zde 

vyskytuje. Součástí rybníků je také velké množství kanálů a příkopů, které slouží pro převádění 

vody mezi rybníky. [9]

2. 4. Postindustriální město

 Město Ostrava zápasí s problémy, které spadají do oblasti problému, se kterými                

se potýkají města čelící průmyslu v útlumu. [10]

 Ostrava musela začít čelit skutečnosti, jak se vypořádat s novým statusem, který nabyla, 

statusem postindustriálního města. Autoři Lash a Urry ve své publikaci Economies of Signs and 

Space rozdělují města právě na postindustriální, rekonstruovaná a postindustriální. Podle 

terminologie, kterou v knize uvádí, bychom město Ostravu měli zařadit k deindustrializovaným 

městům, tedy těm, ve kterých přestože došlo v primárním a sekundárním sektoru ke ztrátě většího 

množství pracovních míst, nebylo, v terciárním sektoru vytvořeno dostatek míst nových. 

Postindustr iální město se musí vypořádat se skutečností,  že většina populace,                            

která je ekonomicky aktivní přechází z průmyslového sektoru do sektoru, který je zaměřený na 

služby. [11]

 

2. 2. Kulturní systém

 Skutečnost, že se období 19. a 20. století začala rozvíjet doprava a průmysl, s sebou 

přinesla nemalé změny. [3]

 V prvé řadě poškodila integrace a kolektivizace zemědělské výroby harmonickou 

strukturu krajinu. Budování četných zemědělských komplexů na okrajích obcí poškodilo 

souhlasné měřítko. Vyváženost krajiny, jež byla založená na uzavřeném výrobním cyklu                  

a také úctě k přírodním podmínkám byla narušena. [3]

 Statky a hospodářské objekty nejsou dostatečně využívány a z důvodů absence 

nezbytných rekonstrukcí dochází postupně k jejich chátrání. V koncepcích a rozvojových 

dokumentech byla oblasti Poodří pro jeho malou atraktivnost věnována téměř nulová 

pozornost. [3]

 V současné době dochází ke změně zájmu o krajinu Poodří. Veřejnost se snaží 

podporovat zachování přírodního a kulturního dědictví a napomáhá ochraně přírody. I přes tuto 

skutečnost stále převládají negativní vlivy, jež zahrnují zejména aktivity příměstské rekreace, která 

je však spojená s nezodpovědným využíváním řešené krajiny. [3]

2. 3. Přírodní systém

 Přírodní systém je v řešeném území tím nejhodnotnějším. Pestrost květeny v oblasti Poodří 

je dán zejména z důvodu výskytu různých typů lokalit, jako jsou např. mrtvá ramena, tůně, 

rybníky, louky a lesy.

 Tůně a mrtvá ramena řeky Odry jsou příhodným stanovištěm pro ohroženou žabernatku 

bahenní, stulík žlutý či některé druhy lakušníků. Vegetace na rybnících je zde docela bohatě 

vyvinutá. [4]

 V dílčích lesních komplexech v řešeném území můžeme nalézt společenstva luhů s lípou 

srdčitou, dubem letním či habrem obecným. V patře bylinném se pak nachází např. sasanka 

hajní, medvědí česnek aj.  Na nejvlhčích místech v řešeném území se objevují porosty vysokých 

ostřic. V místech, která jsou méně vlhkostně náročná, se nachází pcháčová společenstva            

a psárkové louky, např. s psárkou luční. Ovsíkové louky jsou pak na vlhkost náročné nejméně. [5]

 Některé vhodné úseky řeky Odry osidluje rak říční a žije zde např. i populace velevruba 

malířského. Na většině luk je rozšířen původem tropický druh křižáka pruhovaného. Podmáčené 

louky, které se na daném území nachází pak hostí druh saranče tlustá. [6]
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 Samozřejmě má VRT také jisté nevýhody, k nimž se řadí: [12]

 - Bariérový efekt v krajině 

 - Estetické poškození krajiny

 - Emise vibrací a hluku

 - Oproti jiným druhým dopravy je zde obecně vyšší cena jízdenky

 - V oblastech kudy vede VRT, ale vlaky tam nezastavují, dochází ke zhoršení kvalit života

 - V případě, že je nová trať trasovaná podél dálnice, tak jak je navrhováno v České

    republice, vzniká pás území mezi dálnicí a tratí s velmi obtížným využitím

 Návrh řešení vysokorychlostní železniční tratě je zakreslen v Zásadách územního 

plánování.

2. 5. 2. Vodní cesta Dunaj - Odra - Labe

 V případě vodní cesty Dunaj - Odra - Labe (DOL) se jedná o chystaný projekt mezinárodní 

vodní cesty, jenž by měl pro vodní dopravu propojit řeky Labe, Odra a Dunaj.

 DOL je součástí transevropských dopravních sítí. Jakožto jedna ze složek evropsky 

významných vodních cest je DOL ekologicky příznivou možností dopravy, navíc s velkou 

přepravní kapacitou. [13]

 Plavební funkce s využitím zejména pro přepravu nákladů na dlouhé vzdálenosti, je        

pro tento průplavní kanál stěžejní. Existují zde taktéž předpoklady pro využití ve vodohospodářské 

oblasti a eventuelně rekreační. [13]

 Plavební funkce s využitím zejména pro přepravu nákladů na dlouhé vzdálenosti, je       

pro tento průplavní kanál stěžejní. Existují zde taktéž předpoklady pro využití ve vodohospodářské 

oblasti a eventuelně rekreační. [13]

 Projekt DOL s sebou přináší několik výhod:

 - Vedení DOL napříč územím České republiky pravděpodobně způsobí značné přímé

    i nepřímé domácí, příhraniční i nadnárodní ekonomické přínosy

 - Dálková a regionální doprava je v porovnání s těžkou nákladní silniční dopravou

    nepopiratelně environmentálně i ekonomicky efektivnější 

2. 5. Problémy v řešeném území

 Výše zmíněná oblast je výrazně ovlivněna dopravní infrastrukturou, ať už existující 

(narovnaný tok řeky Odry, prostor mimoúrovňového křížení komunikace Rudná a dálnice D1) 

nebo plánovanou (Vysokorychlostní železniční trať, Vodní cesta Dunaj-Odra- Labe). V důsledku 

již zmíněných existujících, či v budoucnu plánovaných projektů, vznikají další problémy 

(prostupnost mezi územím Poruby a Hulváky, sídelní struktury, technologizační struktury a vstup    

do města). 

2. 5. 1. Vysokorychlostní železniční trať

 Vysokorychlostní železniční trať (VRT), je železniční konvenční konstrukce. Tato trať            

je charakteristická zejména svou traťovou rychlostí a mimoúrovňovým křížením, díky kterému 

nedochází ke kolizím s jinými druhy dopravy. Traťová rychlost je zde 250 km/h a výše,                     

při modernizaci stávající tratě je rychlost 200 km/h. [12]

 Výstavba VRT je velmi důležitým krokem při zvýšení konkurenceschopnosti železnice           

i samotného státu.  Za pomoci vybudování VRT mimo konvenční trať, lze dosáhnout navýšení 

kapacity stávající tratě pro regionální integrované dopravní systémy a rovněž pro dopravu 

nákladní.

 Důležité je také ekologické hledisko. Jelikož v určitých úsecích má VRT oproti 

automobilové dopravě stěžejní podíl.

 Vysokorychlostní trať má ve srovnání s automobilovou a leteckou dopravou hned několik 

výhod, mezi které patří: [12]

 - Vyšší plynulost a spolehlivost provozu

 - Na rozdíl od silniční dopravy je zde vyšší bezpečnost

 - Účelné využití času stráveného cestováním

 - VRT má oproti automobilové dopravě pro stejnou přepravní kapacitu nižší zábor půdy 

 - Nižší emise CO2 na osobokilometr

 - Nízká energetická spotřeba v přepočtu na gram benzínu na osobokilometr

 - Oproti automobilové dopravě jde zde 8x menší produkce toxinů

 - Měrná energetická náročnost je zde nižší
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 Realizace DOL má taktéž jisté nevýhody:

 - Dlouhodobá blokace území dotčeného vedením koridorů DOL v České republice,

   která je spojená s omezením a nejistotami v plánování, podnikání a v možnostech

    využívání dotčených území

 - Dílčí nepříznivé důsledky realizace a následného provozování DOL na přírodní a krajinné 

    hodnoty v trasách DOL a nejbližším okolí

 Je potřeba zde uvést, že vodní cesta Dunaj - Odra - Labe v ZÚR zakreslena v žádném 

svém rozsahu.

2. 5. 3. Prostupnost mezi územím Poruby a Hulváky

 Řešené území mezi Porubou a Hulváky je v současné době pro chodce téměř 

neprostupné. Hlavní příčinou proč tomu tak je, je skutečnost, že je zde nutnost překonávání 

mnoha bariér, jako jsou železnice, dálnice, místní komunikace, plánovaná VRT a řeka Odra. 

Průchodnost tohoto území je řešená pouze formou dopravních komunikací. Chodec je zde

de facto ignorován.

 V návrhu jsou řešeny různé způsoby překonávání bariér, ať už je to prodloužený podchod 

na Svinovské nádraží k jednotlivým nástupištím, nově doplněna pěší lávka či případné posílení 

stávajícího motorizovaného prostupu i pro pěší.

 Prostor kolem řeky Odry je kultivován a tvoří rekreačně kreativní prostor, chodec             

má důvod proč a za čím zde jít.

2. 5. 4. Struktury sídelní

 V daném území, které je zde řešeno, se nachází velké množství sídelních struktur, které 

jsou více či méně kompaktní, některé z nich jsou již pouze samotnými fragmenty ve struktuře. 

 V současné době se nacházíme v místě, kdy Ostrava nemá dostatek sil na to,                 

aby se rozšiřovala dále do prostoru a o daný prostor se dokázala postarat, aniž by se projevily 

negativní ekonomické důsledky.

 Je potřeba aby se Ostrava zkoncentrovala. Sídelní struktury, které nejsou kompaktní, 

nemají žádný význam nebo jsou dokonce v rozpadu, by měly projít procesem „vyhnívání“ 

(redukce). Zůstanou zachovány pouze silné a kompaktní celky – část Nové Vsi a kostel                 

sv. Bartoloměje.

2. 5. 5. Struktury technologizační

 Problém technologizačních struktur téměř kopíruje již výše zmíněný problém struktur 

sídelních. Nachází se zde množství dosluhujících technologizačnách zástaveb.

 Na řešeném území se nachází technogolizační pás vedoucí ze Svinova až po oblast 

Hrušova. Podniky zde již nefungují, jedná se o brownelds, proto jsou v návrhu tyto struktury 

ponechány přírodě.

2. 5. 6. Narovnaný tok řeky Odry

 Klesání úrody z luk a ztráty na zemědělské půdě v důsledku častých a opakujících            

se záplav, měly za následek první zásahy do vodního režimu Poodří. Dopad plánované výstavby 

kanálu Dunaj - Odra spočíval v blokaci a ovlivnění využitelnosti nivního údolí řeky Odry. Plány        

a činnosti v nivě nebyly účinně koridovány, jelikož Odra vytvářela zemskou hranici. [9]

 Až do roku 1928 byla řeka Odra od ústí Lubiny až do ústí Opavy spravována                    

jako „zemědělský tok“. Následně, byl v letech 1935 - 1936 vytvářen generální projekt soustavné 

úpravy řeky Odry. [9]

 Na Odře proběhlo několik větších úprav, mimo jiné v roce 1933 došlo k podstatnému 

zkrácení jejího přirozeného toku, jenž původně sledoval vysokou pravoběžnou terasu. Koryto řeky 

bylo následně v 70. letech stabilizováno zmírněním podélného sklonu za pomocí dnové rampy. 

Protože byl vodní tok řeky Odry přeložen k hranici Polanského lesa, došlo ke zhoršení vodních 

poměrů v lužním porostu. [9]

 Veškeré změny, které jsou na řece provedeny, vyúsťují v tyto důsledky: 

 - Uniformita krajiny

 - Degradace přirozené produkční úrodnosti půdy

 - Invazivní šíření plevelů a následné nerentabilnosti zemědělského hospodaření

 -Snižující schopnost území zadržovat vodu a zpomalit její odtok zvyšuje rizika živelných

   pohrom - povodní
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 Vodohospodářské technické úpravy s sebou nesou několik negativ:

 - Snížení biodiverzity vodních ekosystémů

 - Zmenšení intenzity procesů samočištění vody

 - Ztráta členitosti poškodila jak vodohospodářské funkce, tak bohatost přírody a krajiny

 - Zřizováním příčných staveb se snižuje migrace vodních živočichů

 - Ochuzení malého vodního oběhu

 - Narušení distribuce srážkových vod, rozkolísání režimu podzemního a povrchového

    odtoku

2. 5. 7. Prostor mimoúrovňového křížení komunikace Rudná a dálnice D1

 V současné době je prostor mezi mimoúrovňovým křížením komunikace Rudná a dálnice 

D1 prázdný. Nachází se zde pouze volné travnaté plochy a prochází tudy železniční trať (včetně 

plánované VRT).

 Jistebnická rybniční soustava je na území České republiky řazena k největší soustavě 

rybníků v nivě řeky Odry. V období mezi roky 1348 -1466 vznikají na povodí řeky Odry nejstarší 

rybníky, ty se postupem času začínaly stávat lukrativním hospodářstvím. [14]

 Úpravou prostoru pod mimoúrovňovým křížením (stávající travnaté plochy), na dílčí 

vodní plochy (rybníky) se sníží náklady na údržbu a zároveň se podpoří tradiční rybnikářský prvek 

v oblasti Poodří.

2. 5. 8. Vstup do města

 Přestože do Ostravy vede dálnice, jedinec si velmi často není vědom toho, že do území 

města Ostravy vstoupil. Vstupy do města jsou v současné době řešeny minimálně a Ostrava        

tak ztrácí na své dobré prezentaci.

 V návrhu jsou řešeny stadióny, haly, arény (sporty na vrcholové úrovni), které by mohly 

plnit jak funkci sportu, tak dobrou prezentaci města Ostravy.

 Řešení problémů viz praktická část (C. Ostrava Poruba, Poodří).

Obr. 6 Problémový výkres

Obr. 3 Zelený ring, ÚSES Obr. 4 Přírodní systém

Obr. 5 Členění území
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3. Sport a rekreace

3. 1. Vývoj sportu

 Z člověka se na počátku civilizace vyvinul postupem času lovec zdatný do té míry, že byl 

schopen produkovat i přebytky potravin. Díky čemuž dokázal získat čas, jenž využil k vylepšování 

nástrojů a k zlepšování manipulace s nimi. Někdy v těchto dobách, kdy vznikaly taneční rituály     

a náboženské obřady, které odrážely reálné zážitky z bojů, leží počátky tělesné kultury a sportu. 

[15], [16]

 V Číně můžeme najít nejstarší systematizovanou tělesnou výchovu. Byl zde sestaven 

systém zdravotní gymnastiky, který byl propagován pomocí kněží. V Indii byla tělesná výchova 

jednou z částí obecného vzdělání vyšších vrstev ve společnosti a také zde vznikl systém jógy. [15]

 Tělesnou výchovu, která byla zaměřena na přípravu vojáku, měla kulturu v oblasti 

Mezopotámie. Mimo např. střelby či lukostřelby se zde rovněž praktikoval lov lvů. Je důležité 

uvést, že divák se stává novým elementem při sportovních disciplínách. [17]

 V období antiky se sport dále rozvíjel a zdokonaloval. Sportovní disciplíny jiných národů 

dokázali Řekové shromáždit, postupně rozšiřovat, systematizovat a také teoreticky zpracovat. 

Oblíbenými sportovními disciplínami v Řecku byly závody na voze, který byl tažen koňmi a běh. 

Ideálem výchovně-vzdělávacího systému v Řecku byla tzv. kalokagathia, tedy soulad duševní    

a tělesné dokonalosti. [15]

 Ve dvou nejvýznamnějších městských státech Řecka (Spartě a Athénách) se vyvinuly 

dva základní výchovné systémy. Klíčovým smyslem výchovného systému, jež panoval ve Spartě 

byla příprava k boji a vštěpování naprosté oddanosti státu a poslušnosti. Zatímco vychování 

zdravých vzdělaných a zodpovědných občanů (s výjimkou žen a otroků) bylo cílem systému 

athénského. [15], [16], [18]

 Kromě lázní, gymnasií či stadionů pro 20 - 40 tisíc diváků, měla města velmi často            

také dostihové dráhy, tzv. hippodromy. [16]

 Rozličné sportovní hry, které řecká města pořádaly, byly významné pro pocit řecké 

sounáležitosti a také pomáhaly sjednocovat rozptýlený politický a kulturní život a v čase         

jejich konání býval vyhlašován mír. V tomto období vznikly první Olympijské hry. [19]

 Římané si z řecké kultury vybrali pouze prvky pasivní - zdravotní gymnastiku, masáže          

či míčové hry. Diváctví se začalo hojně rozvíjet, a to proto, že pořádání her a rozdávání potravin 

na náklady státu byl jediný možný způsob, jak předejít nepokojům. Mimo to, se po celé říši začaly 

stavět cirky a amteátry. [15], [17]

 Postupný rozpad Římské říše a současně šíření nového náboženství, tedy křesťanství, 

nastalo na konci 3. stol. n. l. Křesťanství nejen, že popíralo celý antický kult těla a péče o něj,         

ale také odmítalo všechny druhy sportovních her, jakožto pohanské slavnosti. [17]

 V období středověku byla tělesná výchova v Evropě redukována na výcvik bojovníků. 

Mezi šlechtou pak ze sportovní zábavy převažoval především šerm, lov, dostihy a tanec. 

Měšťanstvo pak holdovalo především míčovým hrám, tanci, běžeckým závodům a vojenským 

cvičením na obranu města. [16]

 V Anglii můžeme nalézt počátky moderního sportu. Tělesná výchova ve školách se zde 

zaměřovala na hry sportovní. Základy amatérského (gentlemanského) sportu položili absolventi 

internátních škol, kteří si svou zálibu ve sportu přenášeli i do běžného života. Odtud pochází 

losoe fair play. [15], [16]

 Je důležité zde uvést, že na přelomu 18. a 19. století začaly vznikat národní tělovýchovné 

systémy a do škol se zaváděla povinná tělesná výchova. [15]

 K velkému rozvoji sportu pak dochází zejména v 19. století, kdy nejen, že funguje sport 

profesionální, ale také se rozšiřuje sport amatérský, jenž už není pouze výsadou bohatých 

obyvatel. [15], [16]

 Obnovení Olympijských her bylo bezpochyby tou nejvýznamnější událostí, jež zformovala 

sport do podoby, jak ho dnes známe. Olympijským hrám sice byly za vzor hry antické, ale byly 

přepracovány tak, aby odpovídaly potřebám dnešní doby. Konaly se také první zimní Olympijské 

hry, ty se v jejich prvopočátcích konaly ve stejném roce jako letní Olympijské hry, ale později 

došlo k jejich dvouletému rozestupu. [16]

 Je potřeba zde uvést, že jak fašistické tak i komunistické diktatury si uvědomovaly, jakým 

význam a potenciál sport má. Zneužívaly jej ke své propagandě navenek i dovnitř. Tyto diktatury 

vytvářely jednotné a ideologický řízené organizace a masové akce, jako byly různé přehlídky      

a spartakiády. [15], [16]
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3. 2. Vývoj československé tělesné kultury

3. 2. 1. Tělovýchova mezi léty 1918 -1938

 Po roce 1918 dochází v období První republiky ke zkrácení pracovní doby, díky čemuž     

se zvětšuje prostor pro sportování a pěstování tělesné kultury. Dochází k rozmachu výkonnostního 

sportu a mnoha rekreačních aktivit. Československý sport byl za První republiky na amatérské 

úrovni, profesionálně se hrál zápas, box, tenis a fotbal. [16], [20]

 V tomto období vznikají také tělovýchovné jednoty, jako jsou Sokol, Orel, Dělnická 

tělovýchovná jednota Federace DTJ a proletářské tělovýchovy a dále pak Turnverband in der 

Tschechoslowakei. Jedním z nejoblíbenějších a také nejdostupnějších sportů byl fotbal,       

rovněž začíná stoupat obliba kanadského hokeje, panuje zde však nedostatek umělých 

ledových ploch. České mládeži v trampských osadách se pak do podvědomí dostal zejména 

volejbal. V tomto období se na fotbalových hřištích hrála také tzv. „česká házená“. [16], [21] [22]

 Z důvodu zvyšování se hygienických nároků na plavecká zařízení mnohá z nich přestávají 

vyhovovat a tak je nutné je rekonstruovat či zahájit jejich novou výstavbu. Velice oblíbeným 

sportem byl taktéž tenis, jehož kurty či hrací plochy byly nejprve situovány v zahradách kasáren či 

ústavů. [16]

3. 2. 2. Vývoj tělesné kultury v letech 1945 - 1956

 Rozvoj československé tělesné kultury je pro toto období charakteristické neustálým 

měněním a hledáním správné organizační struktury. Dílčí sportovní a tělovýchovné organizace 

se snažily prosadit své odlišné postoje a názory.  V tomto období vznik Ústřední národní 

tělovýchovný výbor (ÚNTV), jež měl za cíl sjednotit československou tělovýchovu do jednotné 

tělovýchovné organizace. [23]

 Do všech odborných škol byla tělesná výchova zavedena jako povinný předmět a taktéž 

byla zavedena tělesná výchova u posluchačů škol vysokých. Mimo to došlo k obměně 

vzdělávání učitelů tělesné výchovy. Ústřední akční výbor Národní fronty pak rozhodl, že Sokol 

bude nadále pouze jedinou tělovýchovnou organizací. [23]

 Roku 1947 zde bylo uspořádáno mistrovství světa v ledním hokeji a naši hokejisté úspěšně 

vyhráli. Hokej v tomto období dosahoval mezi zimními sporty největšího úspěchu. V daném 

období byl taktéž založen Institut tělesné výchovy a sportu v Praze. [23]

Gymnastická sestava, Sokolský slet, Místek 1927 DTJ Moravská Ostrava - Hlubina, 1918-1939

První výkop na hřišti SK Bezkyd Orlová, 1922 Neplatící diváci na zápase, 1933

ČSR hokejové mužstvo na prvním MS, Antverpy 1920

Městské koupaliště v Opavě

Hokej na rybníku Kníže, Jičín, 1933

Manželé Veselí, ZOH Garmisch-Partenkirchen, 1928
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 V roce 1956 pak došlo k přehodnocení některých postupů a metod, což se projevilo i v 

tělesné výchově a sportu - systém přímého státního řízení sportu a tělesné výchovy byl zrušen. [23]

3. 2. 3. Vývoj tělesné kultury v letech 1957 - 1968

 Na konci roku 1956 byl přijat zákon, pojednávající o Organizaci tělesné výchovy.        

Tento zákon stanovil principy organizace a řízení tělesné výchovy a sportu a s malými obměnami 

platil až do roku 1989. [24]

 Byla zřízena nová společenská organizace Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), 

který měl stěžejní úlohu v řízení dobrovolné tělesné výchovy a sportu. Na zajištění správního 

fungování systému tělesné kultury se mimo ČSTV podílel především Svazarm, což byla 

organizace zaměřená na motoristické a branné sporty. [24]

 Obnovení sportovních her mládeže, organizování turistické a sportovní části spartakiád    

a další, přispělo k masovému rozvoji tělesné výchovy a sportu. V tomto období bylo také zřízeno 

ministerstvo mládeže a sportu, jakožto vrcholný státní orgán pro sport a tělesnou výchovu. [24]

3. 2. 4. Vývoj tělesné kultury v letech 1969 - 1989

 V roce 1969 dochází v kultuře tělovýchovy a sportu k návratu k dogmatickým praktikám. 

V 70. letech pak dochází k velkému rozvoji výstaveb tělovýchovných zařízení. Zřizují se především 

umělé ledové plochy, bazény a sportovní haly. [25]

 Největší důraz v masovém rozvoji tělesné kultury byl kladen na spartakiády,                            

jenž ve spousty směrech dosáhly vysoké úrovně. Demokratizace tělesné výchovy a sportu 

započala 17. Listopadu 1989, tato demokratizace se odrazila zejména ve změně organizační 

struktury tělesné výchovy a sportu. Dochází k obnovení Československé obce sokolské                  

a Československého junáka, vznikají i další organizace např. Český svaz tělesné výchovy. [25]

Záběr z fotbalového utkání česko-těšínského mužstva Zápas Slezského pěšího pluku, Místek, 1927

Chlapci hrají fotbal v Solci, 1920

Volejbalový zápas TJ Prostějov, 1935

Družstvo československých házenkářek, 1922

SK Olomouc, házenkářské družstvo žen, 1920

Miroslav Klásek, LOH Berlín 1936
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4. Kreativita

 Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí 

ostatní, ale něco jiného si u toho myslet. (Francis Picabia)

 Na otázku, co vlastně kreativita je a jak působí, si člověk snaží odpovědět už od dob 

nejstarších. [26]

 V důsledku neustálého rozvoje zkoumání kreativity nabývá čím dál větší uznání teorie 

biologicko-psychosociální. Tedy víra, že se každý skutek rodí ze složité interakce mezi 

biologickými, psychologickými a sociálními silami. [26]

 Na počátku 20. Století se objevuje několik názorů, které souvisí s teorií kreativity z hlediska 

poznání a osobnosti. Sigmund Freud se domníval, že tvůrčí schopnosti jsou takové osobnostní 

rysy, které se upevňují většinou zkušenostmi, jež byly získány v období prvních pěti let života. Alfred 

Adler předpokládal, že nikoliv nevědomé pocity, ale naopak vědomá myšlenka motivuje 

tvořivost. Podle Abrahama Maslowa je s kreativitou úzce spojen seberealizační proces. 

Seberealizovaní jedinci jsou pak podle Maslowa ti, kteří umí řídit své kroky, jsou nezávislí, usilují        

o blahobyt a optimální zdraví. [26]

4. 1. Sociální faktory kreativity

 V lidském životě se objevují období, kdy lze tvůrčí schopnosti rozvíjet nejúčinněji. Uvádí se, 

že největší význam má dění v raném věku a přínos v pozdějším období je menší. V desátém roce 

života začíná skutečná kreativita, v tomto období začínají poznávací procesy fungovat              

na zralejší úrovni. [26]

Mezi sociální faktory, které mohou kreativitu ovlivňovat, např. řadíme: prostředí, typ bydlení, 

pravidla chování, rozhodující období, humor, uznání a podporu v raném věku, názor rodičů       

na tvořivost dětí, životní styl rodičů, zanedbaná úloha školy, vzdělávací systém, kultura a rozdíly 

mezi pohlavími. [26]

 Jsou zmiňovány tři hlavní zásady pro posilování vnitřní motivace a dětské tvořivosti.       

Mezi tyto zásady patří povzbuzování dítěte k autonomii a respektování jeho dětské individuality, 

učit jedince soustředit se na vnitřní radost z učení a pomoci zformovat nezávislé zapojení             

do tvůrčích aktivit a poskytnou dětem prostor k tomu, aby mohli objevit svou vlastní kreativitu       

za pomoci množství činností a zážitků. [26]

4. 2. Psychologické faktory kreativity

 Vědci zmiňují celkem deset osobnostních rysů, které jsou důležitou součástí tvůrčího 

procesu. K těmto rysům řadíme: toleranci vůči dvojznačnosti, stimulační a funkční svobodu, 

exibilitu, ochotu riskovat, preferenci zmatku, prodlevu uspokojení, oproštění od stereotypu 

sexuální role, odvahu riskovat a vytrvalost. [26]

 Mimo těchto deseti výše zmíněných osobnostních rysů se na kreativitě podílí také další 

vlastnosti, jimiž tvořiví lidé disponují, jsou jimi např. v myšlení umí být analytičtí a intuitivní, jsou velmi 

vnímaví ve vztahu k problému, umí konvergentně uvažovat také častěji zpochybňují status quo   

a jsou originálnější. Avšak je potřeba zde uvést, že ne všichni kreativní jedinci disponují  všemi 

vlastnostmi, které kreativitu ovlivňují, přesto jich vykazují alespoň značný počet. [26]

 Zvláštní úlohu v psychologických faktorech, jež kreativitu ovlivňují hraje sebeovládání. 

Neboť abychom něco dokázali, je potřeba mít velkou kázeň. Mezi sebekázní a kreativitou 

funguje symbiózní soužití, jelikož většina z tvořivých jedinců disponuje právě značnou mírou 

sebeovládání, které jim dovoluje dělat to, co právě chtějí v čase, kdy to není nijak lehké. [26]

4. 3. Biologické faktory kreativity

 Biologické faktory nemůžeme ovlivnit, neboť nám byly dány geneticky. Mezi tyto 

biologické faktory řadíme: geny, komunikativnost neuronů, paměť a její kapacitní ltrování, 

neuromediátory, hemisférickou dominanci atd. Levá hemisféra je například pro vnímání fonetiky 

či užívání syntaxe. Pravá hemisféra pak dominuje například vnímáním objektů či rozeznáváním 

nejasných vizuálních stimulů. Tvůrčí myšlení pak může podporovat  levá či pravá hemisféra, 

anebo také kombinace obou hemisfér. Lidé, jež disponují výraznou tvořivostí, potažmo 

kreativitou, mají mimořádnou paměť. Umí nejen zapamatovat si velké množství informací,        

ale také vyhodnotit, co stojí za zapamatování. [26]
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5. Vztah kreativity a sportu

 Než začneme krajinu vážně potřebovat, můžeme se v ní bavit. A právě na druhu           

této zábavy, těchto her člověka v krajině, může záviset její budoucnost. [27]

5. 1. Kalokagathia

 Sport není pouze o fyzické námaze, ale také o duševní kultuře - kalokagathia.

 Kalokagathia se skládá ze dvou přídavných jmen - „kalos“ (krásný) a agathos (dobrý). 

Avšak vysvětlit význam starořeckého slova „kalokagathia“ není snadné.  Jakákoliv interpretace 

záleží na tom, z jakého úhlu pohledu je na danou problematiku nahlíženo. Na kalokagathii 

můžeme nahlížet jako na porozumění o ideálu harmonie těla a duše, či ji lze vnímat jako pojetí      

o ideálu krásného a dobrého člověka. [28]

 Na kalokagathii lze v rámci výchovy nahlížet jako na ideál, jenž poukazuje k výchově 

člověka se zřeteli na jeho všestrannost a celistvost. Tento koncept je spojen s idealizovaným 

pojetím člověka, výsledkem harmonizace duše a těla má být krásný a dobrý člověk. 

Kalokagathie v souvislosti s výchovou vyzdvihuje jak je důležitý tělesný rozvoj, což mimo jiné 

souvisí také s hledáním ideálního místa pro tělesnou výchovu na školách. Ideál kalokagathie 

bývá spojován také s výchovou v přírodě či s východními přístupy. [28]

 Ke kalokagathii také můžeme také přistupovat jako k ideálu harmonie těla a duše.       

Toto porozumění je pak dále důležité i v oblasti vedení vlastního života - v oblasti sportu                    

i v každodenním životě. [28]

 V pojetí kalokagathie jakožto ideálu krásného a dobrého člověka jde o pochopení toho, 

co znamená být dobrým a krásným člověkem. Na otázku, co představuje skutečnost                 

být krásným a dobrým člověkem není snadné odpovědět a to z důvodu, že je těžké denovat, 

co pro jedince znamená být dobrým a krásným. [28]

 V obecnějším smyslu není ideál kalokagathie vztažen pouze ke člověku, ale také               

k událostem a věcem. Pojetí kalokagathie jakožto jednotně dobra a krásy na pojmy dobro          

a krása nahlíží z hlediska ontologie. Význam tohoto pojetí spočívá v tom, že pokud chceme mluvit 

o člověku dobrém a krásném, nelze se obejít bez tohoto ontologického pojetí, které denuje 

každé pojetí člověka. [28]

5. 2. Spojitost kreativity a sportu

 Pro sport nejsou stěžejní pouze fyzické předpoklady, ale také biologické a psychologické, 

jenž zahrnují péči o duši - kalokagathia.

 Taktéž kreativita nestojí pouze na fyzických či duševních předpokladech, ale snoubí         

se v ní všechny tři faktory - sociální, psychologické a biologické. Avšak s biologickými faktory 

nemůže člověk z velké části dále pracovat, jelikož jsou mu genetický dány. 

 Jak již bylo zmíněno výše, kalokagathia poukazuje k výchově člověka s důrazem na jeho 

celistvost a všestrannost. Taktéž zdůrazňuje jak moc je tělesný rozvoj pro člověka důležitý. [28]

 Sport a kreativita jsou vázány na tři stejné faktory - biologické sociální a psychologické.     

V důsledku této jejich podobnosti mohou dále spolupůsobit, souznít.

5. 3. Využití spojitosti kreativity a sportu v řešeném území

 Po analýze dvou předešlých kapitol je v rámci spojitosti kreativity a sportu důležité uvést, 

že kreativitu tedy ovlivňují tři následující faktory - sociální, psychologické a biologické. Z hlediska 

sportu je pak potřeba si ujasnit obecný význam všech sportů, které se provozují a následně           

je předběžně kategorizovat do skupin.

 V rámci řešení byly výše zmíněné vstupní informace zpracovány do matice (obr. 10),      

kde jsou na vertikální ose vyneseny prokreativní faktory (obr. 8), na horizontální ose je zanesen 

komplexní výpis sportů (obr. 9). Následně byla matice řešena. Byly redukovány sporty samotné, 

bez ohledu na prokreativní faktory a byly vyřazeny sporty, které nejsou vázány na řešené území,   

a nebo, zde nemají kulturní či lokální základnu.

 Ke každému sportu byl subjektivně přiřazen prokreativní faktor a dále pak došlo                 

k vyhodnocení a vyřazení podílu nejméně kreativních sportů. (obr. 11)

 V poslední fázi bylo u jednotlivých sportů ať už v závislosti na prokreativních faktorech, 

oblasti zájmu (každý sport se nedá provozovat globálně, některé sporty jsou pouze regionální,      

v rámci republiky či lokální v rámci kraje) a závislosti sportu na prostoru (existují sporty, které se dají 

provozovat kdekoliv, sporty, jenž, můžeme provozovat podmínečně kdekoliv a sporty, které jsou 

lokálně závislé) provedeno přerozdělení sportů na vrcholový, výkonnostní / centralizovaný            

a rekreační /decentralizovaný. (obr. 12)

 Vrcholová úroveň sportu je charakteristická tím, že její stupeň je poloprofesionální,            

až profesionální, předpokládá se zde denní trénink a je realizována na národní, až mezinárodní 

úrovni.
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 Výkonnostní úroveň sportu je pak na stupni poloprofesionálním až amatérském. Trénink    

je realizován několik desítek hodin týdně a předpokládá se zde registrace ve sportovním svazu   

a pravidelná účast na soutěžích.

 Rekreační úroveň je realizována pouze na amatérském stupni s tréninkem několik hodin 

týdně. Sportovec na této úrovni není nikde ociálně registrovaný, účastní se pouze amatérských 

soutěží a sport pro něj má význam jako jistý druh zábavy, regenerace a odpočinku.

 Sport může být v rámci města rozmístěn centralizovaně, decentralizovaně případně 

kombinací obou variant. Decentralizace sportu znamená, že zde funguje rozmístění sportovišť 

podle potřeby a existuje zde návaznost na městské instituce. Avšak je zde absence vzájemné 

propojenosti a potřeba vlastního zázemí. (obr. 7)

 Centralizace pak má výhody ve společném zázemí a s tím souvisejícími společnými 

parkovacími a obslužnými plochami. Nevýhodou je skutečnost, že je zde podmíněná 

provázanost s městskými institucemi a areálovost. (obr. 7)

 Byl vytvořen ideový návrh rozmístění sportu ve městě, jež přebírá výhody obou výše 

zmíněných systémů. Ve kterém je předpoklad, že výkonnostní sport je situován více do středu 

města (např. školské zařízení), hlavní vrcholové sportoviště jsou pak situována zejména na 

exponovaných vstupech do města a periferiích. Rekreační sport doplňuje vrcholové sporty na 

periferii, ale zároveň může být situován i ve městě (např. městské parky). (obr. 7)

DECENTRALIZACE

+ výhody - rovnoměrnost rozmístění podle potřeby
  - návaznost na městské instituce
- nevýhody - potřeba vlastního zázemí
  - vzájemná propojenost

CENTRALIZACE

+ výhody - společné zázemí
  - společné parkovací a obslužné plochy
- nevýhody - areálovost (monofunkčnost)
  - podmíněná provázanost s městskými
    institucemi

IDEA (LOGIČNOST / PROPOJENOST / PROVÁZANOST)

- vrcholový sport - okraj města - dobrá dopravní
  dostupnost, reprezentativní vstup do města
- výkonnostní sport - lokální využitelnost, návaznost na
  školy, kluby a jiné městské instituce
- rekreační sport - zelený ring okolo města

Obr. 7 Ideogram rozmístění sportu v rámci struktury města



Obr. 10 sestavení matice pro vyhodnocení a kategorizaci sportu v závislosti na kreativitě
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Obr. 9 Komplexní výpis sportů (horizontální osa matice)Obr. 8 Prokreativní faktory (vertikální osa matice)
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Obr. 12 kategorizace jednotlivých sportů v závislosti na kreativitě

Obr. 11 Vyhodnocení jednotlivých sportů v závislosti na kreativitě
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6. Závěr

 Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problematiku prostoru řeky Odry. Prostor zde 

řešený je v současné době zanedbaný, degradující.  

 Je zde denován a následně také řešen soubor problémů, jež se vážou na řešenou oblast 

Poodří. Jsou zde nastíněny souvislosti, které spojují kreativitu a sport v jeden celek a jejich 

následné použití jako možný model řešení v prostoru.

 Návrh je ideový a může působit koncepčně a idealizovaně, práce je nicméně 

uzpůsobena tak, aby mohla sloužit jako podkladová studie pro rozvoj navržených myšlenek.
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