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Hlavným predmetom bakalárskej práce je vytipovanie vhodnej lokality pre areál zábavného 

parku na území Slezskej Ostravy a jeho prijateľný urbanistický návrh s ohľadom na širšie 

vzťahy a limity územia. Práca má charakter urbanistickej štúdie, ktorá obsahuje grafickú aj 

textovú časť. V textovej časti sú uvedené potrebné teoretické východiská pre daný návrh, 

história a popis súčasného stavu riešeného územia vrátane vlastníckych vzťahov. Samotný 

návrh tvoria dve varianty nového riešenia areálu, sú posúdené SWOT analýzou a výhodnejšia 

z variant je spracovaná podrobne. Riešený je návrh zelene, vyuţívaných objektov, technickej 

infraštruktúry s potrebnými výpočtami a prepočet ekonomických nákladov na realizáciu 

vhodnej varianty. Vo výkresovej časti sú spracované informácie k aktuálnemu stavu územia 

a potrebné výkresy k realizácií a prevádzke zábavného parku. 
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The main subject of the thesis is to identify suitable location for the area an amusement park 

in Slezska Ostrava, it`s acceptable urban design with respect to broader relations and 

territorial limits. The work has the character of the urban study, which includes graphical and 

textual part. The text section provides the necessary theoretical basics for the design, history 

and description of the current condition of the area, including property ownership. The 

scheme itself consists of two variants of the new complex solutions, that are assessed by 

SWOT analysis and preferred variant is elaborated in details. The better solution is 

determining the green levels, all useful buildings, the technical infrastructure with required 

calculations and economical analysis for this appropriate option. In the part with drawings are 

all information of current stading the zone and necessary information for building and 

operating an amusement park. 

Key words : brownfield, recovery, leisure time, amusement, sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam použitých skratek 

CVČ – centrum volného času 

KN – katastr nemovitostí 

SWOT – „strengths, weaknesses, opportunities and threats“ analýza 

ŤZP – (osoby) s těţkým zdravotním postihnutím 

ÚAP – územně analytické podklady 

ÚP – územní plánování 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ÚPP – územně plánovací podklady 

ÚSKP – ústřední seznam kulturních památek 
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1. Úvod 

V súčasnosti, najmä vo väčších zahustených mestách, kde sa obytné zóny prelínajú 

s obchodnými, priemyselnými a mnohými inými, kde nie je dostatok zelených, oddychových 

či rekreačných plôch pre vhodné ţivotné prostredie obyvateľov,  je potrebné riešiť tieto 

vzťahy a snaţiť sa o harmonické usporiadanie sídiel. Pri jeho vytváraní je veľmi dôleţité 

spolupracovať s rôznymi vedeckými a technickými vedami, ako sú hlavne architektúra, 

filozofia, geológia, hydrológia, ekológia, ekonomika, technická infraštruktúra a ďalšími 

rovnako dôleţitými, a aţ ich vyváţenou efektívnou kombináciou môţeme dosiahnuť kvalitný 

funkčný mestský ekosystém. 

Je potrebné myslieť aj na ekologickú hodnotu územia a snaţiť sa zabrániť suburbanizácií do 

nezastavaných plôch s poľnohospodárskou pôdou. Ostrava ako mesto s bohatou bývalou 

baníckou činnosťou, má na svojom území mnoţstvo plôch brownfields, ktoré môţu  vhodnou 

revitalizáciou zabrániť nadmernému rozrastaniu do voľnej krajiny. Najčastejšie sa tieto 

územia obnovujú na nové zastaviteľné, obytné, kultúrne alebo rekreačné zelené plochy. 

Prírodné prvky, tj. voda a zeleň predstavujú neoddeliteľnú súčasť vizuálnej a kompozičnej 

charakteristiky sídla, tvoria protiváhu zastavaným častiam mesta, zvyšujú atraktivitu bývania, 

vnášajú dynamiku a pozitívny hygienický či klimatický vplyv na obyvateľov. Zeleň by mala 

byť v kaţdom meste zastúpená tromi základnými vegetačnými pásmami : trávniky, kríky 

a stromy a vodné plochy sa navrhujú vo svojej prírodnej neupravenej forme v podobe 

rybníkov, jazier a vodných tokov alebo ako umelé fontánky, kaskády či jazierka. 

Rovnako dôleţitú súčasť mesta tvorí šport, rekreácia, zábava a iné voľno časové aktivity. Sú 

nevyhnutné pre existenciu človeka, pre jeho fyzický aj psychický rozvoj a regeneráciu 

a prispievajú k zníţeniu negatívneho vplyvu pracovnej vyťaţenosti obyvateľov. Rekreácia 

zvyšuje ţivotnú úroveň a atraktivitu mesta  a v súčasnosti je o ňu obrovský záujem v dôsledku 

väčšieho podielu voľného času a zrýchlením dopravnej dostupnosti. Mala by byť zastúpená 

vo všetkých formách (pre kaţdodennú, víkendovú a prázdninovú rekreáciu) a vo všetkých 

mestských častiach (centrum, obvod, prímestská oblasť a voľná krajina). Podľa novodobých 

sociologických prieskumov sú nároky na víkendovú rekreáciu priamoúmerné veľkosti mesta 

a v tých najväčších, kam zaraďujeme aj Ostravu, by mala byť bezproblémovo dostupná pre 

40-60 % obyvateľstva. 
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1.1 Cieľ bakalárskej práce 

Cieľom práce je návrh rekreačného a zábavného parku v Slezskej Ostrave na mieste bývalého 

horníckeho Dolu Trojice. Návrh tvoria dve varianty riešenia územia vo forme územnej štúdie, 

ktoré spĺňajú poţiadavky platného územného plánu Ostravy,  rešpektujú všetky limity areálu 

a jeho blízkeho okolia; sú navrhnuté tak, aby sa optimálne začlenili do blízkej krajiny a boli 

pútavé, atraktívne a vyuţiteľné všetkými vekovými kategóriami obyvateľov Ostravy alebo jej 

návštevníkmi.  

Obe sú vyhodnotené SWOT analýzou a vhodnejšia z nich je ďalej spracovaná na detailnejšej 

úrovni: jej urbanisticko-architektonické a materiálové riešenie, napojenie na technickú 

a dopravnú infraštruktúru a ekonomické zhodnotenie. 

Práca je rozdelená na textovú a výkresovú časť. V textovej časti sú spracované teoretické 

východiská pre dané návrhy,  príklady uţ spracovaných návrhov pre riešenú lokalitu, história 

a popis Slezskej Ostravy a Dolu Trojice, sprievodná správa spolu s prílohami k vlastnému 

návrhu areálu zábavného parku. Vo výkresovej časti je uvedené grafické spracovanie práce. 

 

1.2 Použité podklady pri spracovaní bakalárskej práce 

- Platná územnoplánovacia dokumentácia mesta Ostravy 

- Katastrálna mapa z ČUZK a výpis z kataster nehnuteľností vlastníkov parciel 

- Vyjadrenia o existencií sietí od O2 Czech Republic a.s., RWE GasNet s.r.o., ČEZ 

Distribuce a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s 

- Webové stránky týkajúce sa danej lokality  

- Národný pamiatkový ústav 

- Fotodokumentácia skutočného stavu riešeného územia 
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2. Teoretické východiská 

2.1  Územné plánovanie 

Je to najvhodnejšie z riešení pre návrh rozvoja územia či ochranu ţivotného prostredia, a to 

predovšetkým vhodným zabezpečením potrieb ľudí ţijúcich v krajine a jej samotné 

usporiadanie so všetkými ostatnými funkčnými zloţkami [2] 

2.2  Základné pojmy používané v územnom plánovaní 

Urbanizmus – metódy, plány a činnosti, ktoré formujú ľudské osídlenie a spoločne s ÚP 

zlepšujú ŢP a budujú kvalitné urbanistické diela [2] 

Územnoplánovacia činnosť – vykonávaná podľa zákonov, vyhlášok a noriem, ktoré sa musia 

rešpektovať a dodrţiavať pri vytváraní ÚPP a ÚPD. Najzáväznejší je „zákon 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebném řádu ( stavební zákon )“. Pre územné plánovanie je 

dôleţitá kapitola 3., ktorá popisuje ciele a úlohy ÚP,  nástroje ÚP a ich vymedzenie a zahŕňa 

proces vypracovania ÚPD [2] 

Katastrálne územie – časť územia, ktorá je tvorená spoločne evidovanou skupinou 

nehnuteľností [2] 

Ţivotné prostredie –  všetko okolo nás, s vhodnými prirodzenými podmienkami pre ţivot 

organizmov a podporuje ich ďalší vývoj [2] 

Verejná infraštruktúra –  plochy, objekty aj zariadenia, ktoré súvisia s dopravou, technickou 

infraštruktúrou a verejné priestranstvá [2] 

Limity vyuţitia územia – všetko, čo je obmedzením pre vyuţitie územia, a je relatívne 

neprekročiteľné. Potreba obmedziť vyuţitie územia vzniká kvôli ochrane zdravia ľudí, ŢP, 

prírodných a kultúrnych hodnôt od  hluku, exhalácií, znečistenia, a iných  [2] 

Pozemkové úpravy – spájanie alebo oddeľovanie pozemkov pre zlepšenie priestorových 

usporiadaní, vyrovnávanie hraníc, ich prístupnosť či vyuţitie, pre ochranu ŢP a zvýšenie 

ekologickej stability krajiny [6] 

Brownfield – nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorý je nevyuţívaný, zanedbaný, 

kontaminovaný a musí prejsť regeneráciou aby bol znovu vyuţiteľný. Väčšinou vznikne po 
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priemyselnej, poľnohospodárskej, vojenskej a inej činnosti. V súčasnosti patrí medzi 

najrozšírenejší urbanistický problém [3] 

Kultúrna pamiatka – hmotný doklad kultúrneho vývoja spoločnosti o umení, technike a iných 

ľudských činnostiach so vzťahom k významným historickým osobám a udalostiam [9]  

Technická pamiatka – dielo vzniknuté ľudskou činnosťou pre vývoj techniky, vedy a výroby, 

má dôleţitú kultúrnu hodnotu, ktorú by mala spoločnosť zachovať [9] 

2.3 Odstraňovanie negatívnych dopadov horníckej činnosti na krajinu 

Sanácia – odstránenie škôd na krajine komplexnou úpravou územia a územných štruktúr [5] 

Rekultivácia – opätovné zúrodnenie pôdy, predovšetkým na poľnohospodársku pôdu, 

pozemky určené k plneniu funkcie lesa [5] 

Revitalizácia – znovu oţivenie územia, môţe byť revitalizácia vodných plôch a tokov, 

ekosystémov, výsadba pôvodných druhov stromov bez toho aby išlo o les, vhodná úprava 

terénu [5] 

Regenerácia – obnova pôvodného stavu, vybudovanie niečoho nového a lepšieho ako bol 

pôvodný stav [5] 

Rehabilitácia – znovunadobudnutie pôvodných vlastností, kde ide aj o fyzickú obnovu aj o 

obnovu povesti daného územia [5] 

2.4  Plochy rekreácie, športu a zábavy 

Rekreácia je typ odpočinku či aktívnej činnosti vykonávanej vo voľnom čase. Je zameraná na 

fyzickú a psychickú energiu človeka – jej regenerácia a rozvoj. Najlepšie pozitívne k pocitu 

pohody človeka vplýva príroda. [4] 

Základné predpoklady rekreácie : voľný čas, periodicita, prostredie, dostupnosť, forma           

(aktivita) a vybavenosť (vyuţitie lokality).  [4]  

2.4.1 Rekreačné plochy 

Patria tu pozemky stavieb a zariadení určené rodinnej rekreácií a súvisia s ňou. „Například 

plochy veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, 
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rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které 

nesniţují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.“ [17] 

2.4.2  Vodné plochy 

Sú dôleţitým prírodným prvkom - prírodné aj umelé. Veľký význam majú hlavne veľké 

plochy, ktoré výrazne spoluurčujú výraz celého územia, sú dôleţité pre dobré hygienické 

a zdravotné prostredie interiéru mesta. [1] 

2.4.3  Zariadenia neorganizovanej telovýchovy 

Patria tu ihriská a rekreačné plochy, ktoré sú priamo spojené s obytnou a rekreačnou zónou 

mesta. Tieto zariadenia sú organizované v CVČ a rekreácie, alebo vo voľne prístupných 

športových plochách, pobytových lúkach mestských parkov a prímestských lesoparkoch. Sú 

veľmi dôleţité s ohľadom na celkovú dlhodobú zmenu ţivotného štýlu obyvateľov. [1] 

2.4.4  Detské ihriská 

Sú väčšinou vybavené lavičkami, hojdačkami, preliezkami, detskými hrazdami, 

pieskoviskami,... Všetky prvky musia byť bezpečné s minimálnou moţnosťou zranenia. [1] 

Mali by byť členené pre malé a veľké deti, vhodne individuálne sa odlišovať a výtvarne 

dopĺňať dané územie. Veľmi vhodným materiálom je prírodné (drevo). [1] 

Playscape – typ prírodného detského ihriska, ktoré je zasadené hlavne priamo do prírodného 

prostredia, vytvorené z prírodných prvkov, podporujú detskú fantáziu a majú jednoduchú 

údrţbu. [34] 

2.4.5  Voľný čas a zábava 

Poznáme 3 základné funkcie voľného času : odpočinok ( reprodukcia pracovnej sily ), 

rozptýlenie ( zábava, únik od monotónnej práce ) a rozvoj osobnosti ( kultúrny, fyzický, 

sociálny ). Všetky spolu súvisia, prelínajú sa a mali by sa striedať. [22] 

Prevládajúce činnosti o voľnom čase : manuálna , fyzická ( šport ), estetická, intelektuálna 

a sociálna. [22] 
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2.5 Zeleň 

Zeleň v zastavanom území –  umelo realizované alebo spontánne vzniknuté prvky a plochy 

ţivej aj neţivej prírody, pravidelne udrţiavané záhradníckymi alebo krajinnými metódami. [4] 

Prvkami ţivej prírody sú stromy, kríky, trávniky a kvety (byliny), medzi neţivé prvky 

zaraďujeme kamene, terén a vodu. Umelé prvky sú stavby a parkový mobiliár (cesty, 

schodište, oporné steny,  pergoly, altány, lavičky, umelecké diela, osvetlenie a ďalšie súvisiace 

vybavenie. [4]  

Funkcia zelene – hygienická (optimálna vlhkosť ovzdušia, zachycovanie prachu, tvorba 

kyslíku, tlmenie hluku), rekreačná, priestorotvorná (členenie priestoru, zakrývanie, 

oddeľovanie), ochrana zdrojov (protierózna ochrana pôdy), ekonomická (podpora turistického 

ruchu), ekologická (systém ekologickej stability, ochrana rastlín a ţivočíchov).  [4] 

Členenie zelene – plochy prístupnej zelene pre verejnosť, zelene neprístupnej verejnosti, 

obmedzene prístupnej zelene pre verejnosť. [4] 

2.6  Príklady predchádzajúcich riešení areálu Důl Trojice 

2.6.1  Studie – Zapojení lokality Trojického údolí do rekreačního potenciálu města Ostravy – 

I. Etapa – Ing. Miroslav Vrána, 2013 

Návrh spracúva celé územie medzi areálom ostravskej zoologickej záhrady, radnice 

mestského obvodu Slezská Ostrava a centrálnym cintorínom, a to : Důl Trojice Trojice, Halda 

Ema a časť Dolu Petr Bezruč. Zámerom návrhu je vznik oddychovej zóny s odkazom na 

históriu horníckej činnosti s moţnosťou športového, kultúrneho aj vodohospodárskeho 

vyuţitia. Návrh zahŕňa úpravu terénu a zelene, vytvorenie zdruţených ciest pre cyklistov 

a peších, cesty pre kone (hypotrasy) a bikepark. Areálové cesty budú doplnené o odpočívadlá 

s informačnými zástavkami o horníckej histórií lokality. Budú tu navrhnuté taktieţ dve 

parkoviská pre návštevníkov. Ďalej návrh obsahuje vybudovanie systému troch vzájomne 

prepojených vodných nádrţí a súvisiacej daţďovej kanalizácie so vsakovaním a pre ďalší 

rozvoj územia rozvod vody pre vybudovanie pitných fontánok pozdĺţ trás alebo na 

odpočívadlách. V celej oblasti sa nachádza 23 starých dôlnych diel, ktoré sa označia 

monumentom s popisom diela, a 6 dôlnych štôlní, ktoré sa klasickou metódou razenia obnovia 
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do hĺbky maximálne 10 metrov , vystuţia imitáciou pôvodnej drevenej rúbaniny a primerane 

osvetlia. [8]  

2.6.2 Lázně v areálu dolu Trojice – Ing. arch. Jiří Papoušek (FAST, VŠB-TUO), 2014 

Projekt sa snaţí vytvoriť revitalizáciu existujúcich štruktúr ako je oporný múr, stojace budovy 

a betónové skelety bývalých zásobníkov. Nové objekty (budovy pre krátkodobé ubytovanie, 

plavecký areál, rehabilitačné kúpele, pavilón sladkovodných ţivočíchov) sú navrhnuté na 

mieste bývalých budov a nadväzujú na vonkajšie bazény. Stavba nemá okná, kompozícia 

a celkový dojem je tvorený tým, ţe sa uzatvára do seba.  Významná je aj súhra materiálov 

a osvetlenia, čím vzniká zaujímavá atmosféra. Niektoré časti kúpeľov sú rekonštrukcie 

objektov po ukončenej ťaţbe, sú prepojené s vonkajším priestorom – bazénmi na opornom 

múre s výhľadom na historické budovy a Moravskú Ostravu. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1-  Lázně v areálu dolu Trojice (http://www.msstavby.cz/lazne-v-arealu-dolu-trojice-03-11-2014/) 
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3. Sprievodná správa – Popis miesta 

3.1  Základné údaje  

Mestská časť Slezská Ostrava 

Slezská Ostrava je najstaršia časť Ostravy, písomne prvýkrát spomenutá v listine z roku 1229, 

ktorú pápeţ Gregor IX., ktorá povoľuje vyberať benediktínskemu kláštoru v Týnci u Krakova 

z tejto vsi desiatky. Dominantu tvorí hrad postavený v druhej polovici 13. storočia na skalnej 

vyvýšenine v blízkosti sútoku riek Ostravice a Lučiny a majiteľom bol knieţa Kazimír I.  

V rokoch 1530-1540 nechal vtedajší zemepán Ján Sedlnický prebudovať hrad na pohodlnejší 

renesančný zámok. Počas vojny v rokoch 1618-1648 vyrabovali vojská zámok, a ten ostal 

načas opustený. V roku 1714 prešiel zámok aj celé slezskoostravské panstvo do majetku 

starého rakúskeho šľachtického rodu Wilczkov a posledným majiteľom bol gróf Josef Maria 

Wilczek (1837 - 1924). Do vývoja taktieţ významne prispela ťaţba uhlia – s jej rozvojom 

stúpal aj počet obyvateľov a niesla názov (hornícka) Poľská Ostrava, no v roku 1919 bola 

úradne premenovaná na Slezskú Ostravu. Mestom sa stala roku 1920 a 1941 súhlasila so 

začlenením do Veľkej Ostravy. Pôvodné centrum Poľskej Ostravy sa nachádzalo v okolí 

zámku, no 1927 sa prenieslo na upravené priestranstvo pod Jaklovcem a vzniklo Špačkovo ( 

dnes Gagarinovo) námestie. [29] 

Rozloha : 41,75 km
2
 

Dĺţka / šírka : 19 km / 4 km 

Počet obyvateľov celkom (ku dňu 1.1.2015) : 21 876  

Správne obvody : Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Heřmanice, Muglinov, Kunčice, 

Kunčičky, Hrušov. [29] 

3.1.1 História územia Dolu Trojice 

Důl svaté Trojice nesie názov podľa sviatku sv. Trojice, patrí medzi najstaršie hornícke oblasti 

v Ostravsko-karvinskom revíre, bol zaloţený grófom Stanislavom Wilczkom v roku 1844 len 

v ľahkej prevádzke a roku 1870 začalo hlbinné dolovanie vysokokvalitného uhlia, ktoré 

zaviedol gróf Josef Maria Wilczek. [20] 
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V roku 1916 bola postavená oceľová ťaţná veţa. Súčasťou bola koksovňa, kde sa zváţalo 

uhlie z dolov Ema, Michal, Michálka a Jan Maria a bola v prevádzke 139 rokov, ďalej 

lanovka k dolom Ema a Michálka. Ťaţba bola ukončená v roku 1967 a jamy sa zasypali. Na 

dole sa zachovali strojovne, administratívna budova, kúpeľne, lampovňa a stolárstvo. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 – Důl Trojice v období provozu (http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/image/100.jpg)  

3.1.2  Poloha a širšie vzťahy  riešeného areálu  

Areál zo západnej časti lemuje centrum Moravskej Ostravy (Černá Louka, Masarykovo 

náměstí, Havlíčkovo nábřeţí, rieka Ostravica), cesta II/477- ul. Frýdecká, čerpacia stanica 

Shell Czech Republic,a.s., dvojpruhová cesta II/479 - ul. Těšínská a ďalej na juhozápadnej 

strane nájdeme Slezskoostravský hrad, Hradní náměstí, ul. Podzámčí a pamätník Trojice. [21] 

[30] 

Z juţnej a juhovýchodnej strany areál susedí s ústredným cintorínom a ul. Na Najmanské. 

V blízkosti je tieţ Kostel sv. Josefa, Základní škola a rieka Lučina. [30] 

Na východnej a severovýchodnej strane riešeného územia sa nachádza  ostravská ZOO, halda 

Ema, Sportovní klub Mušketýr, Ţidovská obradná síň a ţidovský cintorín. [30] 

Na sever od areálu je bývalý Důl Petr Bezruč, mestská obytná zástavba, ul. Na Burni a na 

severozápade je ÚMOb Slezská Ostrava a Muzeum Ketličkova kovárna. Důl Trojice sa 

nachádza priamo v Trojickom údolí (údolí Burňa). [18] [30] 
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V blízkosti sa tieţ nachádzajú MHD zastávky, a to na ul. Tešínská (Slezská Ostrava, radnice, 

autobusové linky 29,30,38,71,92, a zastávka Sl.Ostrava kostel, autobusové linky 

28,29,30,38,71) a na ulici Podzámčí (Hradní náměstí, autobusová linka 28). [30] 

Grafické znázornenie je uvedené vo výkrese č.1 – Širšie vzťahy 

Okolo celého areálu vedie Náučná stezka Slezská Ostrava, ktorá „začíná na zastávce MHD 

Výstaviště, vede po ţluté značce na Most  Miloše Sýkory a dále stoupá  na okraj haldy Ema. 

Trasa pokračuje po okraji haldy, zprava obchází vrchol po panelové cestě (mimo ţlutou 

značku) aţ na ulici Na Najmanské a vpravo kolem hřbitova schází k Slezskoostravskému 

hradu a dále zpět na východiště. Je osazena 11 zastaveními ukazujícími postupně místa, 

kterými prochází. Je to trasa vhodná na vycházky do okolí haldy Ema.“ [33] 

Zo západnej strany, pribliţne 300m od riešeného územia, popri rieke Ostravica vedie 

cyklistická trasa J (Ostrava), na juhozápade E (Ostrava) a smerom na severovýchod, asi 1km 

na ulici Michálkovická je taktieţ trasa J (Ostrava). [30] 

Mapový podklad a vyznačenie trás je uvedené v Prílohe č.1 – NS Slezská Ostrava a blízke 

cyklotrasy. 

3.1.3  Limity územia podľa platného ÚP a ÚAP 

V ÚP mesta Ostrava, platnom od  21.5.2014, je plocha vyčlenená pre kompaktnú mestskú 

zástavbu. Podľa ÚAP (aktualizácia 2014) sa plocha odporúča pre obnovu/opätovné vyuţitie 

znehodnoteného územia, ako rozvojová plocha pre bývanie alebo občiansku vybavenosť. [24] 

Medzi limity v okolí patrí OP 1m po oboch stranách nadzemného káblového el. vedenia VN  

22kV, OP vodovodu (1,5m od vonkajšieho líca potrubia), OP kanalizácie 2,5m, OP plynovodu 

NTL (1m po oboch stranách), rádioreléové trasy, ochranné pásmo lesa (50m), stavebné 

uzávierky v okolí starých dôlnych diel a územia ohrozené nebezpečnými výstupmi metánu 

a OP cintorína 100m od  oplotenia. [17] [12] 

Z prvkov ÚSES cez územie (v jeho blízkosti) sa nachádzajú miestne trasy lesných 

biokoridorov č. 100 (MBK-112, MBK-113), kde je potrebné udrţiavať a revitalizovať zeleň 

podľa potrieb jednotlivých druhov (dub, lipa, javor, jaseň, čerešňa, trnka, svíba). [24] 

V blízkosti sa nachádzajú aj významné krajinné prvky – Halda Ema (lokálne/regionálne 

biocentrum, lokálny biokoridor) a ústredný cintorín. [24] 

Podrobné grafické znázornenie je uvedené vo výkrese č.2 – Limity územia. 
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Odval Ema, ktorý je zaradený medzi kultúrne pamiatky, patril v minulosti spoločne k Dolu 

Trojice a Petr Bezruč. Môţeme tu ešte stále vidieť prejavy termických procesov v pásme šírky 

7-12 m blízko vrcholu centrálneho kuţeľa z juhozápadnej strany. Sú tu otvorené praskliny 

v pôde, odkiaľ sa vyparujú horúce plyny so silnou arómou. [32] 

 „Důl Trojice spolu s Haldou Emou - Koksovna Trojice, OKD a.s.,Ostravsko-karvinské 

koksovny – průmyslový brownfiel; areál průmyslových podniků, kde skončila výroba.“ [19]  

Kontaminovaná plocha : viac ako 2 000 m
2 

 

Povrchové vody : anorganické prímesi; podzemné vody : anorganické prímesi, kovy a fenoly  

Zeminy : kovy veľmi nebezpečné, organické prímesi. [19] 

 Podľa ÚSKP 6 parciel v danom území :  

„Ochrana stav/typ uzavření : prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury, 

památkou od 8.2.2002,  

číslo rejstříku ÚSKP : 10593/8-3928, identifikátor záznamu : 122440, 

úmístění : Slezská Ostrava, Těšínská, stavební úřad : Úřad městského obvodu Slezská 

Ostrava.“  [27] 

 

Tab.1 – Nemovité památky - uhelný důl hlubinný Trojice 

(http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&CiRejst=10593/8-3928) 

 

Parcela % plochy Špecifikacia/poznámka 

163/1 100 provozní budova čp. 128 - šatny, koupelny, lampovna, truhlárna 

163/4 100 nádvoří 

163/5 100 strojovna II (pův. parc. č. 163/1) 

163/17 100 strojovna I (pův. parc. č. 163/1) 

168/1 100 ventilárovna 

168/2 100 terasy 
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3.1.4 Geologická skladba terénu 

Reliéf oblasti bol v dôsledku rozsiahlej horníckej činnosti neustále formovaný aţ do dnešnej 

podoby. V minulosti reliéf tvorilo hlboké údolie Burňa, kde na dne pretekal rovnomenný 

potok Burňa. Tvorí ho umelo vytvorený pestrý terén, kde sú vynesené na povrch uholnonosné 

karbonské vrstvy a nazývajú sa karbonské okná. [8] 

Sústava : Český masív, Oblasť : kvartér, zvrchný karbon a perm,  Horniny : naváţka, halda, 

výsypka, odval, sprašová hlina, miestami prachovec a pieskovec, Typ hornín : sediment 

nezpevnený, miestami spevnený Mineralogické zloţenie : premenlivé, kremeň + prímesi, 

Farba: šedohnedá, okrovohnedá, rôzna, Zrnitosť : rôzna. [31] 

3.2  Aktuálny stav územia Dolu Trojice 

3.2.1 Majetkové vzťahy 

Riešený areál sa nachádza v katastrálnom území Slezská Ostrava 714828 a tvorí ho 23 

samostatných parciel. Vlastníkmi sú fyzické aj právnické osoby. Podrobná špecifikácia 

jednotlivých parciel, ich vlastníci a výmery sú uvedené v tabuľke č.2 v Prílohe č.3 – Výpis 

z katastra nehnuteľností – majetkoprávne vzťahy a grafické znázornenie vo výkrese č. 3 – 

Vlastnícke vzťahy. 

3.2.2 Popis aktuálneho stavu 

Väčšinu územia tvorí zeleň rôznych typov a kvality, hlavne husté náletové dreviny, a 

v mnohých prípadoch neudrţiavaný nepriepustný porast. Môţeme tu nájsť aj zvyšky starých 

budov a oporných múrov, nekontrolované skládky stavebnej sute a ďalších nešpecifikovaných 

konštrukcií viditeľných nad terénom aj pod jeho úrovňou. [8] 

Budovy slúţili ako strojovne, šatne, sklady, niektoré ako stajňa pre kone, lampovňa a 

stolárstvo. Pozdĺţ dolu viedla aj ţelezničná trať, ktorá bola však uţ odstránená a zachoval sa 

len bývalý stráţny domček. [20] 

V niektorých miestach je zemina rozsiahle kontaminovaná od bývalej horníckej činnosti, 

ďalej tu sú územia s limitou stavebnej uzávery a veľké mnoţstvo starých dôlnych diel. 
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Niektoré plochy lokality sú taktieţ ohrozené moţnými výstupmi dôlnych plynov, ale pri 

sanácií územia sa môţu tieto limity zníţiť na minimum. [8] 

Terén okolitého územia smerom k severovýchodu tvoria hlavne umelé nánosy s rôznym 

stupňom kontaminácie - halda Terezie a jej svahy a údolia – vyťaţená hornina z blízkeho 

Dolu Petr Bezruč. Dominantou v tejto časti je halda Ema, tzv. „Ostravská sopka“ výšky 324 

m.n.m. V celom Trojickom údolí sa nachádzajú hlinené alebo štrkové chodníčky a cestičky 

vyuţívané aj jazdeckým oddielom. Od severovýchodu na juhozápad , pribliţne 300m od 

hranice riešeného areálu, vedie naprieč údolím asfaltová komunikácia pre motorové vozidlá 

šírky pribliţne 3m. [8] 

V súčasnosti je areál ekologicky stabilný, bola spracovaná aj štúdia na odstránenie 

ekologickej záťaţe a rôzne návrhy rekultivácie celého územia spolu s blízkou Haldou Emou 

a Dolom Petr Bezruč. 

Ukáţka aktuálneho stavu je uvedená v Prílohe č.2 – Fotodokumentácia skutočného stavu 

riešeného územia. 

Důl a Technology Park Trojice 

Pán Michal Vaško, podnikateľ, je vlastník skupiny parciel s budovami v juhozápadnej časti 

areálu Dolu Trojice. V súčasnosti sú tieto objekty z pribliţne 70% obsadené nájomníkmi. [28] 

Do areálu zabezpečujú vstup dva vjazdy, dostatočne široké aj pre kamiónovú dopravu a tým 

môţe byť celý areál rozdelený na viac nezávislých skladovacích a výrobných dielov 

s vlastným vstupom. Komplex tvoria 4 budovy, ktoré sú ďalej rozdelené na samostatné  

prevádzkové časti. Budovy sú označené názvami : Vrátnica, Strojovňa I. a Strojovňa II. 

a všetky sú oplotené a bezpečne stráţené. Doprava má umoţnený prístup do areálu cez ulicu 

Tešínská a nebude zaťaţovať jej prevádzku. [28] 

Budovy sú pripojené na všetky inţinierske siete ako elektrická energia, plyn, voda, 

vykurovanie plynom, telefónna prípojka a vysokorýchlostný internet. V areáli sa nachádza aj 

rozvodná stanica elektrickej a distribučnej sústavy a zabezpečuje poistenie kaţdého objektu 

do 1 kA. [28] 

Hlavným stavebným prvkom celého areálu je tehla, v exteriéri realizovaná ako lícové murivo. 

Vnútorné múry sú čiastočne omietnuté, okenné otvory sú tvorené pôvodnými priemyselnými 

oceľovými rámami s jednosklom, alebo sú pouţité sklenené tvárnice. Podlahy sú pôvodné 

priemyselné betónové a v niektorých miestach nájdeme pôvodnú keramickú dlaţbu. [28] 
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4. Návrh - Súhrnná technická správa 

4.1 Základná charakteristika  návrhu  

Areál zábavného parku je určený pre kaţdodennú či víkendovú rekreáciu a prístupný pre 

obyvateľov Ostravy aj jej návštevníkom. Navrhuje sa ako stavba trvalého charakteru a je 

potrebné, aby mesto vykonávalo pravidelnú údrţbu jednotlivých voľnočasových aktivít. 

Návrh je spracovaný v dvoch variantoch, kde jedna je viac zameraná na zábavu a druhá na 

šport. V kaţdej z nich sa kladie dôraz, aby boli atraktívne, nenarušovali blízke okolie, ale ho 

vhodne dopĺňali, a všetky vekové kategórie návštevníkov si mohli nájsť vhodnú aktivitu. 

Oblasť svojou polohou nerušene dopĺňa rekreačný potenciál Ostravy ako spojovací článok 

kultúrneho centra mesta, turisticky obľúbenej Haldy Emy a areálu zoologickej záhrady. Obe 

varianty majú svoj základ v rekultivácií pôdy a existujúcej zelene, ktorá tvorí najväčšiu časť 

plochy územia a v rekonštrukcií historických budov spolu s ďalšími konštrukciami.  

4.2 Identifikačné údaje o stavbe 

Názov stavby :   Zábavno-rekreačný park Důl Trojice 

Miesto :    Slezská Ostrava, Moravskoslezský kraj 

Čísla parciel :    163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/12, 163/17,  

     163/18, 164, 168/1, 168/2, 168/3, 168/12, 168/13, 169, 

     170, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 5969 

Zadávateľ :    ÚMOb Slezská Ostrava 

Spracovateľ :    Anna Gonščáková 

Projektový stupeň :   Územná štúdia 

Celková plocha :   87 155 m
2 

Celkový obvod :   1203,02 m 

Maximálna nadmorská výška : 253,04 m.n.m. 

Minimálna nadmorská výška :  219,6 m.n.m. 
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4.3 Charakteristika stavebného pozemku 

a) poloha v obci 

Riešený areál sa nachádza asi 600m západne od kultúrneho centra Ostravy – Masarykovho 

námestia, v katastrálnom území Slezskej Ostravy. Zo západu (juhozápadu) ho lemuje ešte aj 

rieka Ostravica, rýchlostná komunikácia Frýdecká a miestne komunikácie Tešínská 

a Podzámčí. Smerom na juh (juhovýchod, východ) nájdeme Kostel sv. Josefa, ústredný 

cintorín, Ţidovskú obradnú sieň a ţidovský cintorín, Jazdecký klub Mušketýr, miestne 

komunikácie Hřivnáčova, Na Najmanské, Klášterní a Hradní, potok Lučina, trať tramvají 4 

a 12, ţelezničná trať a bývalý Důl Zárubek. Na severovýchode susedí s areálom Halda Terezie 

– Ema (Ostravská sopka), cez ktorý vedie spevnená asfaltová komunikácia šírky 3m, ďalej sa 

nachádza ZOO Ostrava, zástavba rodinných domov a komunikácia Michálkovická. Smerom 

na sever sa nachádza zástavba rodinných aj bytových domov, komunikácia Michálkovická a 

Českobratrská spolu s menšími komunikáciami obytnej zástavby, Důl Petr Bezruč, 

Výhliadková veţa Hladnov, Penny Market a futbalový štadión FC Baník Ostrava. 

Na miestenj komunikácií Tešínská, asi 300m od západného vstupu do areálu, smerom na 

severozápad, sa nachádza MHD autobusová zastávka Slezská Ostrava radnice a 350m 

smerom na juhovýchod, takisto na komunikácií Tešínská, je zastávka Slezská Ostrava kostel. 

b) údaje o vydanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácií 

Zastupiteľstvo mesta Ostrava podľa „ § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění později vydaných předpisů, za pouţití § 

43 odst. 4 stavebního zákona, a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

postupem dle § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s 

ustanovením stavebního zákona ve znění později vydaných předpisů “ : Vydalo Územný plán 

Ostravy uznesením č. : 2462/ZM1014/32, dňa : 21.5.2014, formou opatrenia všeobecnej 

povahy č. j. SMO/192049/14/ÚHA/Slo. Toto opatrenie všeobecnej povahy nadobudlo 

účinnosť dňa 6.6.2014. [24] 

c) súlad návrhu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 

Navrhované riešenie rekultivácie bývalého Dolu Trojice na zábavno-rekreačný park je 

v súlade s platným územným plánom mesta Ostravy. 
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d) poloha voči záplavovému územiu 

Riešená lokalita sa nenachádza v mieste ohrozenom záplavami. 

e) obmedzenie vyuţitia územia, geologická, geomorfologická a hydrogeologická 

charakteristika, poddolované územia 

Územie patrí do Českého masívu – pokryvných útvarov a postvarinských magmatitov, 

genéziu má eolickú, horniny tvoria nespevnený sediment s prevaţujúcou sprašovou hlinou 

a spadá pod radónový index č.2 (kvartér, hlbšie podloţie stredné). V areáli nie sú evidované 

aktívne svahové nestability. [31] 

Pred zhotovením ďalších stupňov projektovej dokumentácie sa doporučuje vykonať podrobné 

prieskumy územia pre overenie všetkých vlastností podloţia a podľa výsledkov sa navrhne 

technologická úprava podloţia. Taktieţ sa doporučuje aj analýza podzemnej vody, zistená 

v hĺbke 6m pod povrchom. 

f) napojenie areálu na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

Vstupy do areálu, samostatne pre peších a pre motorové vozidlá, sú na západnej strane, 

z dvojpruhovej cesty II/479 - ul. Těšínská, a na juhovýchodnej strane, z miestnej komunikácie 

- ulice Na Najmanské. Pri oboch vstupoch sú plochy určené na parkovanie. 

Všetky inţinierske siete sú vedené v ulici Tešínská a existujúce budovy priamo pri západnom 

vstupe do areálu sú na tieto siete uţ napojené. 

g) prístup do areálu počas výstavby a zaistenie dodávky vody a energií 

Územie bude prístupné cez existujúci západný vstup do areálu z ulice Tešínská, v ktorej 

taktieţ vedú všetky potrebné inţinierske siete. Budovy pri vstupe sú uţ na ne napojené, a tým 

je zaistené zásobovanie výstavby. Ostatné potrebné prípojky a nové trasy sietí sa zrealizujú aţ 

počas výstavby. 

4.4  Celkový popis stavby 

4.4.1 Stavenisko 

Samotné územie má dostatočne veľkú plochu, aby sa priamo na ňom realizovali všetky 

objekty. Stavenisko má moţnosť byť bezproblémov priamo napojené na verejnú dopravnú 
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a technickú infraštruktúru. Na začiatku všetkých prác prebehne demolícia nevhodných 

objektov, výrub nevhodných drevín a následne sa vykoná sanácia a potrebná úprava terénu. 

4.4.2 Architektonické a urbanistické riešenie variant a funkčné členenie územia 

Varianta A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 – Návrh riešenia územia- Varianta A (Anna Gonščáková, 2015) 

V tomto návrhu je areál rozdelený na niekoľko funkčných plôch. Ponechá sa väčšina vhodnej 

zelene, objektov a budov, ktoré boli staticky posúdené a je moţné ich opäť vyuţiť. Vstup do 

areálu bude voľný v lete aj v zime, bezplatný, ale niektoré atrakcie sa budú hradiť cenníkom, 

ktorý zhotoví prevádzkovateľ atrakcie. 

Celý areál bude oplotený a prístupný pre verejnosť v čase od 8:00 do 23:00. Cez noc budú 

prístupové brány uzamknuté a areál bude kamerovo monitorovaný ( prípadne mesto zabezpečí 

nočnú SBS sluţbu ). 

Plochu A1 tvorí menší samostatný areál s motokárovou dráhou šírky 5m na voľnom 

priestranstve a jej trasa je vhodne včlenená do územia, aby bolo vykonaných čo najmenej 

terénnych úprav. Súčasťou bude aj novostavba budovy B7, ktorá má funkciu servisu 

a zákazníckeho centra pre motokáry . V severnej časti sa nachádzajú dva vrty – zachované 

štôlne a pri nich zástavka okruţného vláčika.  

Plocha A2 je určená pre lanový park, jeho juţnou časťou prechádza areálová spevnená lesná 

(štrkovohlinená) cestička, určená pre chodcov, naväzuje na jeden z východov ( východný 

výstup) z areálu zábavného parku a prepája ho s rekreačným územím Haldy Emy. Blízko 

tohto východu sa nachádza zastávka okruţného vláčika.  
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A3 – tu môţeme nájsť park s lezeckou stenou a voľne rozptýlenými exteriérovými fitness 

zariadeniami, sú v blízkosti areálovej cestičky,  ktorá vedie od plochy A4  (s juhovýchodným 

vstupom) a naväzuje na cestičku východného výstupu z areálu.  

Na ploche A4 sa nachádza juhovýchodný vstup do areálu pre peších. Celá plocha je spevnená 

so štrkovohlineným povrchom a chodníčkom z betónovej dlaţby, ktorý vedie k budove B5 – 

predaj lístkov na okruţný vláčik + verejné WC; a ďalej k budove B6 – depo a servis pre 

okruţný vláčik. Trasa vláčika vedie okolo celého areálu a má 5 zastávok s drevenou 

informačnou tabuľou pre významnú historickú udalosť horníckej činnosti v  Dole Trojice.  

Oblasť A5 s juhovýchodným vstupom pre motorové vozidlá, je pokrytá asfaltom a plní 

funkciu parkoviska. A6 tvorí jazierko, ktorý lemuje štrkový chodníček šírky 4m s drevenými 

lavičkami. A7 je plocha s prírodným detským ihriskom typu playscape (0 – 14 rokov), s 

pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a lesnými domčekmi, ktoré sú zhotovené hlavne 

z dreva, severnou časťou prechádza areálový chodníček aj trasa okruţného vláčika.  

A8 je jeden veľký oddychový park s vhodne upravenou zeleňou a trávnikom, prepletený 

areálovými chodníčkami, nájdeme tu aj oddychové lavičky a posedy a pribliţne v strede 

celého areálu vyhliadkovú terasu na okraji zrekonštruovaného oporného múru. Po obvode ju 

lemuje trasa okruţného vláčika šírky 5m s tromi zastávkami v blízkosti zachovaných 5 vrtov. 

Plocha A9 je pokrytá spevnenou štrkovohlinenou vrstvou, trávnikom a chodníčkami 

s betónovou dlaţbou, ktoré zabezpečujú prístup k jednotlivým budovám a sú to väčšinou 

kultúrne pamiatky. Iba jednej z budov, B3, sa ponechá pôvodný interiér a je zrekonštruovaná 

na technické múzeum. Ostatným budovám bude ponechaný status kultúrnej pamiatky, no ich 

interiérové vyuţitie bude rozdielne od pôvodného, ale nebude narušovať ich statiku a vzhľad. 

Toto riešenie je v súlade so „Zákonem č. 20/1987 Sb., §14 Obnova kultúrních památek , 

Odstavec (3) : V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené 

jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za 

kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného 

stavu hodnot, které je nezbytné zachovat při umoţnění realizace zamýšleného záměru.“ [11]  

Budova B2 plní funkciu reštaurácie a má miestnosť -  herňu pre najmenšie deti (0-6 rokov), 

kde budú osoby dozerajúce na ich bezpečnosť. „Detský svet“ je veľká otvorená miestnosť s 

guličkovým bazénom, šmykľavkami, preliezačkami a sú tu aj stoly so stoličkami pre 

skladanie stavebníc či kreslenie.  B4 je pre staršie deti (6-12 rokov) – „dielňa šikovných rúk“, 

ktorá je riešená ako centrum voľného času. Pre deti tu budú animátori zabezpečujúci výtvarné 
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aktivity. Oblasť A9 má aj menšiu budovu B1 v severnej časti – verejné WC, nachádza sa tu aj 

juhozápadný vstup do areálu pre peších a susedí s plochou A10 – parkoviskom ,pokrytým 

asfaltom ( alt. s parkovacím domom) a s juhozápadným vstupom pre motorové vozidlá. 

Varianta B 

 

Obr.4 – Návrh riešenia územia- Varianta B (Anna Gonščáková, 2015) 

Návrh je tieţ rozdelený na funkčné plochy, aj má spoločný základ s variantou  A, a to: 

vyuţitie hlavne pôvodnej zelene, budov aj niektorých konštrukcií a bude prístupný počas 

celého roka. Je viac zameraný na oddych, šport a rekreáciu v prírodnom prostrední. Areál je 

rovnako ako v návrhu A uzatvorený v nočnom čase od 23:00 do 8:00. 

A1 plocha je tvorená jedným veľkým otvoreným parkom s vysokou aj nízkou zeleňou a je 

pokrytá väčšinou trávnikom. Je tu vybudovaná sieť lesných štrkovohlinených chodníčkov pre 

peších a okruţná asfaltová trasa šírky 5m, určená korčuliarom a beţcom. V jej 

severovýchodnej časti je navrhnutý objekt zrekonštruovanej pôvodne dopravnej štôlne 

s rôznymi ukáţkami dobovej baníckej techniky. Pribliţne v strede je obnovený oporný múr, 

ktorý bude slúţiť ako terasa a vyhliadka na centrum Slezskej Ostravy a v jeho okolí sa 

nachádzajú zrekonštruované skeletové ţelezobetónové konštrukcie, aby plnili funkciu 

altánku. V blízkosti múru, smerom na východ, v svahovej časti je navrhnutý malý prírodný 

amfiteáter s  javiskom, prístreškom a jeho zázemím ( šatne, hygienické zariadenia, sklad ). 

Keďţe aj v blízkej ZOO Ostrava je taktieţ amfiteáter, ktorý je určený prevaţne pre deti,  preto 

nový navrhnutý by bol zameraný všetkým vekovým kategóriám. Uskutočňovali by sa tu 

divadelné predstavenia, rôzne kultúrne podujatia a  letné kino. 
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Oblasť A4 je pokrytá spevnenou štrkovohlinenou vrstvou, trávnikom a chodníčkom 

s betónovou dlaţbou vedúcej multifunkčnému ihrisku a k budove B5 (verejné WC 

a poţičovňa športových potrieb k ihrisku). Na juţnej strane sa nachádza vstup pre chodcov. 

Ostatné plochy – A2 ( lanový park ), A3 ( lezecká  stena + exteriérové fitness zariadenia ), A5  

( parkovisko + vstup pre motorové vozidlá ), A6 ( jazierko ), A8 ( spevnená plocha 

s budovami a juhozápadným vstupom pre chodcov ) a A9 ( parkovisko + juhovýchodný vstup 

pre vozidlá ) ostávajú s rovnakými návrhmi riešenia ako vo variante A. 

Rovnako aj budovy B1 ( verejné WC ), B2 ( reštaurácia + „detský svet“ ), B3 ( technické 

múzeum ) a B4 ( dielňa „šikovných rúk“ ) ostávajú totoţné s variantou A. 

Severnou časťou celého areálu bude viesť novonavrhnutá cyklotrasa, začínajúca 

juhozápadným vstupom z ulice Tešínská, kde je potrebné taktieţ navrhnúť novú trasu - 

prepojiť ju s existujúcou vedenou asi 300m západne, popri rieke Ostravica; a pokračovať bude 

smerom na Haldu Emu aţ k ostravskej ZOO,  k ulici Michálkovická. V zime by sa upravovala 

ako dráha pre beţecké lyţovanie.  

Popis návrhov a ich grafické spracovanie je uvedené vo Výkresoch 5.1 a 5.2 – Varianta A / B 

– Koordinačná situácia. 

4.4.3  SWOT analýza variant A a B a ich zhodnotenie 

Silné stránky (strengths) 

A:  jedinečnosť otvorenej motokárovej dráhy a okruţného náučného vláčika, veľké 

 vyuţitie potenciálu areálu v rámci limít a jeho náväznosť na ďalšie rekreačné plochy v 

 meste,  dobrá dostupnosť MHD, ľahké napojenie motokárovej dráhy na existujúce 

 inţinierske siete 

B: výhodná poloha, zachovanie baníckej dopravnej štôlne, rôzne športové aktivity aj  

 menší rozsah úprav terénu, menej náročná realizácia, väčšou časťou pokojná zóna, 

 existencia inţinierskych sietí, dostupnosť MHD 

Slabé stránky (weaknesses) 

A:  väčší rozsah úprav terénu, potrebné ďalšie geologické prieskumy v mieste 

 motokárovej dráhy, väčší hluk, náročnejšie na technické vybavenie 
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B: v oblasti Ostravy sa uţ nachádza viac podobných areálov, menej zaujímavé pre 

 návštevníkov mesta   

Príleţitosti (opportunities) 

A: revitalizácia bývalého baníckeho areálu a jeho oţivenie, atraktivita nielen pre 

obyvateľov Ostravy, zamerané na zábavu aj rekreáciu, priblíţenie histórie baníckej 

činnosti v Dole Trojice zaujímavou formou,  pracovné ponuky pre viacerých 

animátorov či  ľudí zabezpečujúcich prevádzku a bezpečnosť areálu 

B: zachovanie veľkej časti zelene ako oddychovej zóny hlavne pre obyvateľov Slezskej 

 Ostravy, zamerané na históriu areálu športové aktivity, rozšírenie siete  ostravských 

 cyklotrás, v zime beţeckých tratí, zlepšenie ţivotného prostredia 

Hrozby (threats) 

A a B: nedostatok investorov a finančných prostriedkov na realizáciu, moţná neochota 

vlastníkov predať pozemky mestu ( prevádzkovateľom areálu ), nutnosť ďalších 

podrobnejších geologických prieskumov na zistenie rozsahu kontaminácie  v dôsledku 

bývalej baníckej činnosti a následná sanácia , potreba posilniť spoje MHD 

Podľa vypracovania SWOT analýzy a zhodnotenia všetkých kritérií, som si vybrala pre ďalšie 

spracovanie Variantu A. Je to atraktívnejšie vyuţitie lokality, ktorá má veľmi výhodnú 

polohu na vytvorenie veľkej rekreačnej oblasti – spolu s kultúrnym centrom Ostravy, Haldou 

Emou a ostravskou ZOO, a je ľahko napojiteľná na verejnú technickú či dopravnú 

infraštruktúru. Vynaloţené investície pre jej realizáciu sú určite do budúcnosti návratové.  

4.4.4  Rozdelenie areálu na stavebné objekty, dispozičný popis a prevádzkové riešenie 

Všetky stavebné objekty – komunikačné plochy a budovy budú prevádzkovo riešené v súlade 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, aby sa zabezpečilo bezpečné a poţadované uţívanie a pohyb 

osôb s pohybovým, zrakovým, sluchovým postihnutím, staršími osobami, tehotnými ţenami, 

osobami s kočíkom a deťmi do 3 rokov. Celý areál bude mať navrhnutý viditeľný orientačný 

informačný systém tabúľ a ukazovateľov smeru k všetkým atrakciám zábavného parku. 
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SO 01 – Motokárová dráha a depo a servis pre motokáry 

Areál motokárovej dráhy bude prístupný od Apríla do Októbra, navrhovaný prevádzkový čas 

Pondelok – Nedeľa  9:00-21:30. 

Dráha šírky +/- 5m  a dĺţky 685m,  je pokrytá kvalitným hladkým asfaltom,  je stredne 

náročná, pravotočivá s desiatimi farebne vyznačenými zákrutami (7 pravotočivých, 3 

ľavotočivé) a dvomi mimoúrovňovými kríţeniami – mostíky majú dĺţku 15m. Ochranné 

prvky ako mantinely a zvodidlá sú nainštalované po celom obvode dráhy. Štart zabezpečuje 

semafor a koordinuje tieţ orientáciu na dráhe a k ďalším signalizáciám pomáhajú aj farebné 

vlajky obsluhy prevádzky.  Ďalej sa tu nachádza veľkoplošná, počítačom riadená časomiera, 

ktorá zaznamenáva všetky kolá pretekára s presnosťou na 0,01sekundy. Výstup časov 

všetkých kôl si môţe kaţdý pretekár vyzdvihnúť v depe v zákazníckom centre.  

Servis motokár, s plochou 580 m
2
,  má samostatne oddelenú časť – zákaznícke centrum, kde 

pretekárom vyškolený personál poskytne základné bezpečnostné pokyny, prilby a rukavice. 

Zamestnanci areálu sa starajú o maximálnu bezpečnosť a bezproblémovú organizáciu. 

V celom areáli budú pouţité všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a ľahko dostupné 

hasiace prístroje.  Prístup k samotnej dráhe je umoţnený aj pre vozidlá – záchrannú zdravotnú 

aj hasičskú sluţbu. 

Prevádzkové riešenie je podrobne graficky spracované vo výkresovej časti – Výkres č. 10 

Návrh riešenia motokárovej dráhy. 

Motokáry budú pravidelne podliehať technickej kontrole a bude zabezpečený ich kvalitný 

funkčný stav.  K dispozícií sú 3 druhy motokár : 6 x MS KART RED CONDOR, 6 x MS 

KART MINI, 6 x SODI 2DRIVE 

Technický popis pouţitých typov motokár je uvedený v  Prílohe č. 5 – Typy vhodných 

outdoor motokár.  

SO 02 – Lanový park 

Park bude v prevádzke od Apríla do Októbra, Pondelok – Nedeľa  v čase 10:00-18:00.  

Je zameraný na rozvoj detskej sústredenosti, motoriky, samostatnosti a zapojenia celého 

svalového systému. Pre mladých ponúka netradičnú aktivitu v prírodnom prostredí a zvýšenie 

fyzickej zdatnosti. 
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Rozprestiera sa na ploche  3136 m
2 

 a tvoria ho dve lanové dráhy s rôznou obtiaţnosťou 

tvorenou kreatívnymi prekáţkami. Jedna dráha je určená pre deti do 12 rokov s primeranými 

prekáţkami vo výške 0,5 – 1,5m, dĺţky 132m; a druhá pre návštevníkov nad 12 rokov 

s dĺţkou 218m vo výške 1,5 -3,0 m.  

Na organizáciu prevádzky parku bude dozerať vyškolený horolezecký personál, ktorý 

návštevníkov najskôr oboznámi s bezpečnostnými pokynmi . Na mieste bude kaţdému 

účastníkovi k dispozícií potrebná horolezecká výstroj. 

Ukáţka lezeckých prekáţok je uvedená v Prílohe č.3 – Ukáţka podobných realizovaných 

atrakcií 

SO 03 – Lezecká stena + exteriérové fitness zariadenia 

Voľne prístupná lezecká stena je navrhnutá z betónu v tvare nepravidelného otvoreného 

päťuholníka, nepravidelnej výšky od 7 do 14m a bude ponúkať 35 lezeckých línií s rôznou 

obtiaţnosťou od 4 do 8a+  (Francúzska stupnica). Je navrhnutá najmä ako tréningová stena 

pre registrovaných horolezcov, ale je tieţ vhodná pre začiatočníkov lezeckých kurzov so 

súkromným inštruktorom. 

V blízkom okolí budú vhodne rozmiestnené exteriérové fitness stroje z nerezu, z kaţdého 

typu 1x : Twist (PST-Z05X), Korčule (PST- M04X), Zdvíhacie zariadenie (PST- Z04X), 

Beţecké lyţe (PST- T08X), Váha (PST- Z01X),  Surf (PST- C01X) a Masáţne zariadenie 

(PST- A03X). Kaţdý stroj bude mať svoju výrobcom odporúčanú bezpečnostnú zónu a bude 

opatrený popisom spôsobu cvičenia. Zariadenia sú konštruované ako jednoduchá a zábavná 

forma cvičenia v prírode, a sú vhodné pre všetky vekové kategórie. 

Táto časť zábavného parku je neobmedzene prístupná širokej verejnosti, kaţdý návštevník 

bude teda vyuţívať poskytnuté stroje a lezeckú stenu na vlastnú zodpovednosť.  

Prevádzka areálu zabezpečí pravidelnú údrţbu a kontrolu kvality strojov a lezeckej steny. 

SO 04 – Trasa okruţného vláčika, depo + servis pre vláčik a predajňa lístkov + verejné WC 

Okruţná jazda vláčikom bude v prevádzke Máj – September, kaţdý pracovný deň od 12:00 – 

17:00, víkend a sviatky 9:00-17:00. Cenník jázd a ich dĺţku trvania stanoví prevádzkovateľ. 

Trasa, šírky +/- 5m a dĺţky 1,246 km , ktorá je pokrytá asfaltovým povrchom, je vedená okolo 

celého obvodu parku a časťou prechádza aj v blízkosti oddychového jazierka. Nástupná 

stanica sa nachádza pri východnom vstupe do areálu, kde je tieţ umiestnená garáţ+servisné 
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depo pre vláčik o ploche 273 m
2
 a budova predajne lístkov a suvenírov s verejným WC 

s plochou 255 m
2 

. Bezpečnosť a prevádzku okruţného vláčika zabezpečia vyškolení 

pracovníci. 

Súpravu vláčika tvoria tri vagóny s kapacitou 26 osôb, kaţdý je vybavený mäkkými 

sedadlami, zrolovateľnými okienkami a reproduktorom, cez ktorý bude sprievodca 

pribliţovať históriu horníctva v oblasti Ostravska. Zastávok náučnej okruţnej trasy je celkovo 

päť, a tvoria ich informačné tabule s grafickým aj textovým popisom významnej historickej 

udalosti viaţucej sa k Dolu Trojice, alebo sa v blízkosti nachádzajú esteticky upravené 

konštrukcie bývalých štôlní s popisom a bezpečnostným oplotením. 

SO 05 – Rekreačné jazierko 

Okolie jazierka je upravené vegetáciou tvorenou stromami, kríkmi, trávnikom a farebnými 

parkovými kvetinami. Jazierko má väčšinou ţulovú obrubu, z juhovýchodnej strany ho na 

dĺţke 98m lemuje trasa okruţného vláčika, z juhozápadnej a severnej strany odpočívadlá – 

drevené móla plochy 355 a 180 m
2
, vybiehajúce nad vodnú hladinu. Okolo celého jazierka sú 

rozmiestnené drevené oddychové lavičky a posedy. Zo severnej časti je v tesnej blízkosti 

lemované parkovým štrkovohlineným chodníčkom.  

SO 06 – Detské prírodné ihrisko 

Verejne prístupná plocha 660m
2
 je tvorená trávnikom doplneným o stromy a kríky  a pieskom. 

Po celej ploche sú rozmiestnené rôzne drevené konštrukcie a kamenné balvany tvoriace jedno 

veľké prírodné ihrisko s mnoţstvom preliezok a rebríkov vhodných pre rozvoj detskej 

kreativity a tvorivej samostatnej či skupinovej hry (čomu prispievajú farebne neutrálne herné 

prvky), fyzickej zdatnosti detí a pre dospelých zároveň poskytuje prírodné miesto na relax 

a stretnutie s inými rodičmi. O bezpečnosť detí sa budú starať samotní rodičia.  

SO 07 – Budova technického múzea 

Expozícia technického múzea bude prístupná pre verejnosť počas celého roka od 10:00 do 

18:00.  

Budova o ploche 2 591m
2
, zaradená medzi kultúrne pamiatky, bude odborne zrekonštruovaná 

čo najbliţšie k pôvodnému stavu a bude spĺňať všetky bezpečnostné aj bezbariérové 

poţiadavky.  Jej celú plochu bude tvoriť prehliadka dobových horníckych strojov, zariadení 

a pracovných pomôcok pouţívaných v bývalom bánskom areáli Dolu Trojice. Pri kaţdej 
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expozícií bude umiestnený názov a stručný popis konkrétneho technického zariadenia. 

V múzeu budú prítomní aj pracovníci, ktorí budú plne k dispozícií návštevníkom, aby ich 

oboznámili s podrobnejšími informáciami a zabezpečili plynulú prevádzku múzea.  

SO 08 – Reštaurácia a „Detský svet“ 

Určená pre širokú verejnosť celoročne, od Pondelka do Nedele, v čase od 10:00 do 18:00.  

Reštaurácia s plochou 582 m
2 

, kultúrna pamiatka, odborne zrekonštruovaná, bude vhodne 

dispozične rozdelená pre oddelenú prevádzku reštaurácie a  pre „detský svet“.  

Reštaurácia bude zaberať pribliţne 80% plochy (465,6 m
2
), a bude ju tvoriť priestor pre 

zamestnancov – šatne + hygienické zariadenia (65,6 m
2
), priestor prípravy jedla – kuchyňa + 

sklady (120 m
2 

), hygienické priestory pre hostí (80 m
2 

), a priestor jedálne (200 m
2 

). 

Reštaurácia bude navrhnutá na maximálnu kapacitu 60-70 hostí, a bude spĺňať hygienické, 

bezpečnostné a bezbariérové poţiadavky.  

Detský svet tvorí 20% plochy budovy (116,4 m
2 

),  je to rekreačno-zábavné centrum aj pre tie 

najmenšie deti, na ktoré dohliadajú kvalifikovaní animátori, ktorí sa starajú o bezpečnosť 

a pitný reţim detí a preto prítomnosť rodičov nie je nutná. Pre deti budú k dispozícií rôzne 

indoorové certifikované atrakcie ako šmykľavky, guličkové bazény, rôzne preliezky, matrace, 

domčeky ... Cenník (hodinovej sadzby) stanoví prevádzkovateľ. 

SO 09 – Dielňa šikovných rúk 

Činnosť zameraná pre popoludňajšie aktivity detí, mládeţe aj dospelých, v prevádzke 

celoročne kaţdodenne ( aj počas víkendov ) v čase od 13:00 do 21:00. 

Budova o ploche 334 m
2 

, odborne zrekonštruovaná kultúrna pamiatka, bude dispozične 

obsahovať dve veľké miestnosti s plochou 2 x 70 m
2
 , pre rôzne tvorivé aktivity pri príleţitosti 

aktuálnych sviatkov (Vianoce, Veľká Noc, ...) ale aj jazykové, šachové, čitateľské a rôzne iné 

– podľa poţiadaviek návštevníkov. Aktivity budú vedené animátormi. Pre nich je vyhradený 

samostatný priestor – klubovňa + šatňa 40 m
2
, ďalej tu budú  hygienické priestory 60 m

2
, 

šatňa pre návštevníkov 30 m
2 

,  kuchynka 20 m
2 

a sklad 30m
2 

. Budova bude spĺňať všetky 

bezpečnostné, hygienické a bezbariérové poţiadavky. Maximálna kapacita účastníkov 

voľnočasovej aktivity v rovnakom čase je 30 ( 15 na jednu miestnosť ).  

Všetky pomôcky budú uloţené v skladoch, takţe návštevníci nemusia so sebou nič nosiť. 

Cenník kurzov závisí na prevádzkovateľovi. 
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SO 10 – Verejné WC 

Pôvodná zrekonštruovaná budova plochy 70 m
2
, verejne bezplatne prístupná, rozdelená 

osobitne pre muţov, ţeny, a pre ŤZP osoby a navrhnutá v súlade s vyhláškou 398/2009 Sb., 

o všeobecných technických poţiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové uţívanie stavieb. 

SO 11 – Prípojky inţinierskych sietí 

V uliciach Tešínská a Na Najmanské vedú trasy všetkých inţinierskych sietí. Všetky 

existujúce budovy uţ sú pripojené na tieto inţinierske siete ( vodovod pitnej vody, jednotnú 

kanalizáciu, plyn NTL, elektrické vedenie NN, telekomunikácie ) a odporúča sa ich odborná 

kontrola tesnosti a kvality. 

Prípojky a trasovanie sietí je v súlade so zákonom č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení, zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích. Novonavrhnuté budovy ( depo pre motokáry, depo pre okruţný 

vláčik, parkovacie domy ) budú pripojené novými prípojkami  na uţ existujúce prípojky pitnej 

vody, splaškovej kanalizácie, plynovodu, elektrickej energie  a v ich blízkosti sú navrhnuté 

nové podzemné hydranty.  

Celková bilancia nárokov všetkých druhov energií, elektriny, celková spotreba vody a celkové 

mnoţstvo splaškových a daţďových vôd nie je predmetom bakalárskej práce a jednotlivé 

priemery potrubí (DN) sú určené zatiaľ len odborným odhadom. 

Podrobné zakreslenie, materiály a typy existujúcich aj novonavrhnutých inţinierskych sietí sú 

znázornené a popísané vo výkresovej časti – Výkres č. 8 – Technická infraštruktúra 

a v prílohovej časti – Príloha č.7 - Objekty technickej infraštruktúry. 

SO 12 – Daţďová kanalizácia 

Zelené zatrávnené a spevnené štrkovopieskové plochy sa nebudú nijako odvádzať, daţďové 

vody budú vsakovať priamo do zeme.  

Daţďová voda zo striech parkovacích domov, chodníky pokryté betónovou dlaţbou, 

parkoviská a dráhy s asfaltovým povrchom budú odvodňované líniovým systémom 

z polyesterového betónu STORA-DRAIN SELF SB, DN 250 s pozinkovaným košom na 

nečistoty výšky 350 mm, so zápachovým sifónom  DN 250 a budú zaústené do potrubí Wavin 

UltraRib 2 PP, DN 250-400 v celkovej dĺţke 1075m. Potrubia budú spádované do 
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severovýchodnej a severozápadnej časti, kde sa nachádzajú vsakovacie nádrţe – 

polypropylénové bloky, s potrebným akumulačným priestorom (akumulačný koeficient aţ 

95%), kde počas daţďov vteká voda a vsakuje sa do podloţia. Tento systém je bliţšie 

popísaný v Prílohe č. 7.  Plochy v blízkosti rekreačného jazierka budú mať odvádzanú 

daţďovú vodu priamo do jazierka.  

Zakreslenie polohy daţďovej kanalizácie je znázornené vo Výkrese č. 8 – Technická 

infraštruktúra. 

SO 13 – Verejné osvetlenie 

Podľa ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikacií zaraďujeme areál do skupiny P1 – 

Priestor pešej zóny urbanisticky dominantný, kultúrne a historicky významný, a preto 

priemerná horizontálna osvetlenosť má byť Epk = 10 lux. Ďalej elektrické rozvody musia 

spĺňať všetky poţiadavky  na bezpečnosť osôb a okolia, nesmú negatívne pôsobiť na funkciu 

ďalších blízkych objektov a zariadení, spoľahlivosť rozvodov, ... 

Pre pešie trasy a osvetlenie parkovísk sa pouţijú parkové svietidlá typu  MODUS STREET 

100 S - vysokotlaková sodíková výbojka HPS, 100 W, priemer hlavice 520 mm, výška hlavice 

510 mm, výška stĺpa 6m a priemerná vzdialenosť svietidiel cca 30 m od seba.  

Pre osvetlenie motokárovej dráhy sa pouţijú svietidlá typu MODUS CRONO 400 S , 

symetrický reflektor s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou HPS, 400 W, 450x430x144 mm, 

výška stĺpa 7m, priemerná vzdialenosť svietidiel od seba 30m. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 a 6  – Typy pouţitého verejného osvetlenia – MODUS STREET 100 S a CRONO 1 

(http://www.modus.cz/cze/)  

Vedenie elektrickej siete pre osvetlenie areálu je znázornené vo Výkrese č. 8 – Technická 

infraštruktúra. 
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SO 14 – Parkoviská a parkovacie domy 

V areáli sa nachádzajú dve parkoviská a oba zahŕňajú parkovacie domy od firmy Koma 

Industry s.r.o – Koma Parking s kapacitou 60 vozidiel a pôdorysnou plochou 354 m
2
. 

Juhozápadné parkovisko, o ploche 1325 m
2
, prístupné z ulice Tešínská, má 16 parkovacích 

miest, z toho 4 vyhradené pre ŤZP, 3 miesta vyhradené pre vozidlá zásobovania a technickej 

údrţby a nachádza sa tu aj miesto vyhradené pre odstavenie 20 bicyklov. Druhé parkovisko 

v juhovýchodnej časti, prístupné z ulice Na Najmanské, plochy 1038 m
2
, má taktieţ 16 

parkovacích miest ( z toho 4 ŤZP, 3 pre zásobovanie ). Parkoviská majú asfaltovú povrchovú 

úpravu. 

Výpočet potrebného počtu parkovacích miest a ich minimálne rozmery sú navrhnuté podľa 

ČSN 73 6110 a uvedené v Prílohe č.6 - Výpočet potrebných parkovacích miest a typ 

parkovacieho domu. Grafické znázornenie je uvedené vo výkresovej časti – Výkres č. 7 – 

Riešenie dopravy. 

SO 15 – Spevnené plochy a areálové chodníčky 

Priestory v okolí budov, s celkovou plochou pribliţne 3000 m
2
,  sú pokryté betónovou 

dlaţbou PRESBETON Sekona 400x200x60 mm + Holland III 200x200x60 mm s prírodným 

hladkým povrchom.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 –  Betónová dlaţba SEKONA prírodná, HOLLAND III červená, hladký povrch 

(http://www.presbeton.cz/produkty-realizace/dlazby/skladebna-a-zamkova-

dlazba/sekona?page=&subpage=2#foto/)  

Prístupová cesta k motokárovej dráhe ( šírky 4m, dĺţky 119 m ), priestor depa, motokárová 

dráha a cestička okruţného vláčika ( šírky 5m 1931 m ) sú  pokryté asfaltom, v celkovej 

výmere 10 765 m
2 

. 
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Parkové chodníčky pre peších , šírky 4 m a dĺţky 670 m, a plochy okolo vláčikového depa sú 

tvorené zhutnenou válcovanou štrkovohlinenou vrstvou o celkovej ploche 3250 m
2 

. 

Všetky zmeny povrchov budú prevedené s maximálnym výškovým rozdielom 20 mm. 

Zakreslenie polohy areálových spevnených plôch je uvedené vo Výkrese č. 7 – Riešenie 

dopravy. 

SO 16 – Vyhliadková terasa, konštrukcie altánkov a parkový mobiliár 

Terasa sa nachádza pribliţne v strede riešeného územia a ponúka výhľad na Moravskú 

Ostravu, blízke okolie a severnú časť areálu zábavného parku. Tvorí ju časť 

zrekonštruovaného oporného múru v dĺţke 117,25 m s výškou 6 aţ 8m a priľahlými 

terénnymi úpravami. Na oporný múr bude v celej dĺţke nainštalované ochranné zábradlie 

výšky 1 200 mm.  

Nad oporným múrom sa nachádzajú tri ţelezobetónové skeletové konštrukcie , pôdorysne 

pravidelné mnohouholníky ( dve s pôdorysnou plochou 55 m
2
 a jedna 85 m

2 
). Po 

rekonštrukcií budú doplnené o drevené prvky prírodných posedov, ochranný obvodový plášť 

a ľahkú strešnú konštrukciu. Okolie bude zatrávnené a s porastom menších kríkov a kvetín.  

Po celej ploche areálu budú popri areálových chodníčkoch a jazierku nainštalované prvky 

mestského mobiliára 4 CITY drevobetónové oddychové lavičky NATUR, ochranné a 

pomocné zábradlia LISBONNE, betónové mrazuvzdorné kvetináče NATUR, vhodne 

rozmiestnené drevobetónové odpadkové koše a na juhozápadnom parkovisku 

oceľovobetónové stojany pre bicykle. 

 

Obr. 8 a 9 – Parková lavička NATUR a Stojan na bicykle BETON-OCEL (http://www.mestsky-

mobiliar-4city.cz/)  
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4.5  Terénne úpravy a riešenie vegetácie 

Najskôr je potrebné vyrúbanie nevhodných náletových drevín a v niektorých častiach, kde 

bude nutná sanácia pôdnych vrstiev, sa vykoná odobranie ornice a jej uloţenie pre konečné 

sadové úpravy. Taktieţ sa odstránia nevhodné objekty ako budovy, časti rôznych 

rozpadnutých konštrukcií, likvidácia skládok stavebnej sute (tehly, betón, ţelezobetón, drevo) 

a konštrukčné vrstvy vozoviek mimo novonavrhované trasy,  odstránenie nestabilnej a veľmi 

narušenej časti oporného múru a kontaminovanej zeminy. Všetky vzniknuté odpady sa 

následne dôkladne roztriedia a odvezú na riadené skládky určené pre likvidáciu odpadu alebo 

jeho recykláciu v súlade so Zákonem o odpadech a o zmněně některých dalších zákonů č. 

185/2001 Sb. 

Kontaminované časti pôdnych hmôt budú odborne sanované, aby sa dosiahla ich čo najvyššia 

kvalita bez ťaţkých nebezpečných chemických látok, pozostalých z horníckej činnosti. 

Vhodné vyrúbané dreviny sa poskytnú jednotlivým majiteľom bývalých alebo dotknutých 

parciel. 

Následne sa vykoná modelácia poţadovaného tvaru terénu (výkopy a násypy) z nových 

nakúpených pôdnych hmôt a z hmôt nezávadných, prípadne recyklovaných,  získaných 

priamo v lokalite územia. Po dokončení všetkých stavebných prác na prevádzkových 

objektoch a infraštruktúre sa zrealizujú sadové úpravy pôdy – ohumusovanie, výsadba 

parkového trávniku, stromov, kríkov a kvetín a osadí sa parkový mobiliár. Prvky zelene a ich 

umiestnenie bude riešené podľa odborného posudku a návrhu, aby vhodne dopĺňali a vytvorili 

príjemné oddychové prostredie. 

4.6  Nakladanie s odpadmi 

V areáli na mieste parkovísk sa nachádza aj plocha vyčlenená pre oddelené 3 veľkoobjemové 

plastové kontajnery komunálneho odpadu ( samostatne pre papier, plasty a sklo ), kde sa bude 

zváţať odpad z prevádzky budov a z odpadkových košov v parku.  

Následný odvoz odpadu z kontajnerov bude v pravidelných intervaloch zabezpečovať mesto 

Ostrava, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, a oddělení komunální, 

v súlade so Zákonem o odpadech a o zmněně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. 
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4.7  Popis vplyvu stavby na životné prostredie 

Navrhovaná výstavba a prevádzka areálu musí spĺňať poţiadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, a nijako významnejšie negatívne ovplyvňovať ţivotné 

prostredie, tak ako tomu bolo doteraz. Pre všetky navrhnuté objekty, zariadenia, siete 

technickej a dopravnej infraštruktúry sa preto pouţijú hygienicky nezávadné a certifikované 

materiály. Motokáry pouţité na prevádzku motokárovej dráhy, sú na elektrický pohon – 

ekologické bez CO a CO2 splodín. 

4.8  Zásady zabezpečenia požiarnej ochrany areálu 

V areáli musia byť dodrţané podmienky uvedené v úplnom znení zákona č. 133/1985 Sb. 

o poţární ochraně, so zmenami v zákone č. 237/2000 Sb., a vyhláške č. 246/2001 Sb. 

o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru. 

Podrobná dokumentácia v súlade s platnými zákonmi návrhu PO a BOZP bude spracovaná 

špecializovanou firmou ENERGOM Projekty, a.s. (Ostrava, Opava, Olomoc, Zlín , 

http://www.energom.cz) . Zaistia komplexné poradenstvo a odporučia všetky poţadované 

riešenia, aby boli maximálne splnené podmienky na ochranu osôb aj majetku.  

Zaistia taktieţ podrobný plán BOZP pri výstavbe a prevádzke areálu, aby nedochádzalo 

k úrazom či iným ohrozeniam bezpečnosti. Navrhnú typy a umiestnenie poţiarnych zariadení 

ako sú  hasiace prístroje, poţiarne dvere a poţiarne úseky, poţiarne hlásiče, indikátory dymu, 

evakuačné plány budov a vyznačenie únikových ciest. 
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5. Zhodnotenie ekonomickej náročnosti návrhu areálu  

Celková realizácia projektu rekultivácie bývalého Dolu Trojice a jeho premena na zábavno-

rekreačný park bude finančne náročná. Ide o hrubý orientačný prepočet niektorých 

stavebných nákladov,  pretoţe podrobný ekonomický rozpočet celého podrobného projektu 

realizácie nie je predmetom bakalárskej práce. Podkladom sú cenníky – katalógy aktuálne pre 

apríl 2015 (Wavin Ekoplastic, Euroarmatury, Městský mobilář 4 City, Presbeton, Sportclub 

cz, SodiKart, ... ) a odhadné ceny ÚUR pre navrhnuté stavebné objekty. 

V ekonomickom návrhu nie sú finančne zhodnotené búracie práce objektov, sanácia 

celkového rozsahu kontaminovanej pôdy, realizácia jazierka v daných terénnych 

podmienkach, rekonštrukcia existujúcich budov a oporného múra, pretoţe tento ukazateľ 

závisí od konkrétnej miery stavu poškodenia budov, ich materiálovej štruktúry, technológií 

potrebných k oprave a všetkých ďalších potrebných náleţitostí spojených s premenou budov 

na navrhovaný účel. Najskôr musia prebehnúť detailné odborné prieskumy a architektonicko-

prevádzkové návrhy exteriéru/interiéru, aby sa zistil celkový rozsah potrebných prác 

a nákladov. 

Taktieţ nie sú zarátané podmienky a náklady za odkúpenie pozemkov, v súčasnosti patriace 

rôznym súkromným vlastníkom, pretoţe majú rovnako individuálny charakter ocenenia. Ak 

by sa navrhovaný projekt realizoval, mesto Ostrava zabezpečí odborné posúdenie hodnoty 

pozemkov a podmienky odkúpenia do svojho vlastníctva. 

Podľa spracovaného ekonomického prepočtu pre vybrané stavebné objekty, uvedeného 

v Prílohe č.8 – Ekonomická náročnosť návrhu A – orientačný prepočet : 

Celková cena bez DPH činí 42 962 205 Kč. 
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Záver 

V súčasnej dobe je veľmi rozšírená snaha o regeneráciu a znovuoţivenie bývalých opustených 

baníckych areálov, ktoré môţeme nájsť roztrúsené po celom území Ostravska. Tieto plochy 

brownfieldov sú často lukratívnymi lokalitami vhodnými pre rôzne typy občianskej 

vybavenosti, zameranej pre oddych, šport a rekreáciu obyvateľov Ostravy. Príkladom je aj 

ľahko dostupná lokalita bývalého Dolu Trojice v Slezskej Ostrave, ktorú som si vybrala podľa 

zadania bakalárskej práce pre návrh zábavného parku. 

Celý areál je síce v dezolátnom stave, no ak by sa ho podarilo aspoň v minimálnom 

poţadovanom rozsahu odbremeniť od nebezpečných plynov, stále prítomných v pôdnych 

vrstvách,  bolo by tu mnoho moţností na jeho vyuţitie a vytvoriť z neho príjemné prostredie. 

V práci som navrhla dve moţné varianty nového voľnočasového prostredia s pouţitím ešte 

stále zachovaných budov, spadajúcich medzi kultúrne pamiatky, umiestnených v juhozápadnej 

časti a ktoré majú stále čo ponúknuť, ďalej konštrukcie oporného múru a rôznych objektov 

doplnených o nové prvky pripomínajúcich históriu lokality.  Z materiálov prevaţuje tehla, 

ţelezobetón a drevo a v rozsiahlej miere je snaha o zachovanie prírodného  prostredia.  

Obe varianty sú zamerané aj pre domácich obyvateľov aj majú za úlohu prilákať  

návštevníkov Ostravy všetkých vekových kategórií a prepojiť Moravskú Ostravu ( centrum ) 

s Haldou Emou a ZOO a výrazne prispieť k rozvoju a atraktivite celého mesta. 

Varianty som posúdila SWOT analýzou a vybrala som z nich síce pravdepodobne realizačne 

náročnejšiu, ale určite perspektívnejšiu variantu. Spracovaná je v rozsahu územnej štúdie 

formou textového aj grafického popisu, s návrhom technickej a dopravnej infraštruktúry 

a obsahuje tieţ určenie časti realizačných nákladov.  
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PRÍLOHA Č.1 

Cykloturistická mapa  Slezskej Ostravy a ortofoto s polohou  

už existujúceho náučného chodníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cykloturistická mapa okolia areálu 

 

(https://www.mapy.cz/cykloturisticka?x=18.3059528&y=49.8374016&z=13&l=0) 

Ortofoto riešenej lokality 

 

(https://www.mapy.cz/cykloturisticka?x=18.3066846&y=49.8375247&z=14&l=0&base=ophoto) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.2 

Fotodokumentácia skutočného stavu Dolu Trojice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Označenie bývalých štôlní             Označenie odplyňovacieho vrtu 

 

 Voľná plocha pred múrom s náletovými drevinami  Zvyšky betónových ťaţobných konštrukcií 

        a chátrajúci oporný múr 

    Neudrţiavaný stav väčšiny plochy areálu    Stav budov v juhozápadnej časti areálu 

( fotodokumentácia - archív autora ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.3 

Výpis z katastra nehnuteľností – majetkoprávne vzťahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab.2 –Výpis vlastníkov z katastra nehnuteľností pre riešené územie Dolu Trojice 

(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx) 

Vlastník (č. listu vlastníctva)  Parcely Druhy pozemkov 

Vaško Michal (4183) 163/1, 163/2, 163/5, 

163/17, 163/18, 164 

Zastavaná plocha a nádvorie, 

záhrada, ostatná plocha 

KARST s.r.o. (3271) 163/3, 163/12 Zastavaná plocha a nádvorie 

DIAMO, státní podnik (3848) 163/4, 168/3 Ostatná plocha 

OKK KOKSOVNY a.s. (3079) 168/1, 169, 170 Ostatná plocha, vodná plocha 

ASENTAL LAND s.r.o. (4219) 168/2 Zastavaná plocha a nádvorie 

DALKIA INDUSTRY CZ a.s. (4551) 168/12, 168/13 Zastavaná plocha a nádvorie 

Drivstedtová Marcela (2597) 171/1, 5969 Zastavaná plocha a nádvorie 

Drivstedt František (4969) 172 Záhrada 

Státní podnik bytového hospodářství (4) 171/2, 171/3 Zastavaná plocha a nádvorie 

Statutární město Ostrava (3425) 173 Záhrada  

 

Tab.3  – Vvýpis dotknutých parciel pre riešené územie Dolu Trojice 

(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx) 

Vlastník (č. listu vlastníctva) Dotknuté parcely Druhy pozemkov 

Advanced World Transport a.s. (3067) 5660 ostatná plocha 

ASENTAL LAND s.r.o. (4219) 537/1, 166/1, 167/1, 

167/2,  

Lesný pozemok, ostatná plocha 

Šrámek Josef (2195) 189 Záhrada 



 

Moravskoslezský kraj (3467) 5596/1 komunikácia 

Statutární město Ostrava (3425) 508, 190/4, 190/1, 

184/1, 166/2, 5602, 

5596/11 

Ostatná komunikácia, záhrada, 

manipulačná plocha, ostatná 

plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRÍLOHA Č.4 

Ukážka podobných realizovaných atrakcií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motokárová dráha T1 ring pri obci Vechec, okres Vranov nad Topľou, Slovensko, šírka 5m, 

dĺţka 800m s kvalitným tmavým hladkým asfaltom.  

 

(http://www.topspeed.sk/skvele-vychod-novu-vonkajsiu-motokarovu-drahu-ring-vranov/3887)  

  

Motokáry Masarykův okruh v Brne, Česká republika. Trať lemovaná obrubníkmi 

a mantinelmi, vhodná pre verejnosť aj pre usporiadanie profesionálnych motokárových 

pretekov. 

(http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/motokary-masarykuv-okruh.aspx)  



 

Lanový park Máj v Českých Budějovicích, Česká Republika. Má  3 trasy s rôznou dĺţkou  

(100, 560 a 130m), obtiaţnosťou prekáţok a sú vhodné pre deti aj dospelých.  

 

(http://www.parkmaj.cz/gallery/na-smene-v-parku/)  

 

Lezecká stena Olympia, Brno, Česká republika. Najväčšia betónová stena v strednej Európe, 

85 lezeckých línií rôznej obtiaţnosti vo výške 10-18m. Je v prevádzke aj v zimnej sezóne ako  

drytooligová aréna pre lezcov s cepínmi a mačkami. 

 

 

 

 

 

(http://www.multisport.cz/2010/10/olympia-lezecka-stena-u-dalnice-777-brno-modrice/) 



 

Fitness stroje v exteriéri, Centrálny park Pankrác, Praha, Česká Republika. Vonkajšia 

posilňovňa v prírode, ktorá je voľne prístupná. 

 

(http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1863/outdoor-fitness-prehled)  

Terchovský vláčik, Terchová, okres Ţilina, Slovensko. Poskytuje vyhliadkové jazdy cez 

mesto aj v okolitej prírode Malej Fatry. Jazda trvá 1 hodinu a 15 minút. 

 

(http://www.terchovskyvlacik.sk/#gkHeader)  



 

 

Mapa zastávok : (http://terchova.info/terchovsky-vlacik-uz-premava/)  

Labutí jezírko Mariánské Lázne, Česká Republika. Okolité chodníčky sú tvorené 

z granitových kociek, odpočívadlá z kamenných porfyrových dosiek. Zrealizované tieţ 

osvetlenie vodnej hladiny a dekorácia kamennými sochami. 

 

(http://stavby.karlovarska.net/stavba.php?ID=200808)  



 

Playscape Košice,  Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, Slovensko. Vyuţíva terén, aby sa 

dosiahla maximálna herná hodnota a vyuţitie priestoru pre slobodnú hru detí. 

 

(https://playscapekosice.files.wordpress.com/2011/11/playscape_botanicka.pdf) 

Hornické muzeum Krásno, Krásno pri Karlových Varech, Česká Republika. V bývalej 

budove úpravovne cínových rúd nájdeme v expozícií parný ťaţný stroj z dolu Marie, história 

ťaţby rúd a uhlia v danej lokalite, mineralógia a geológia blízkeho Slavkovského lesa.  

 

(http://www.krusnohorci.net/vylet/486-hornicke-muzeum-krasno) 



 

Detský HoplaLand v Banskej Bystrici, Slovenská republika. Pre deti tu sú pripravené rôzne 

certifikované atrakcie, ako napr. obrovská šmýkačka, guľôčkové ihrisko a iné. Je tu moţnosť 

aj organizovať rodinné oslavy.  

 

(http://www.hoplaland.eu/index.php?mesto=61&lang=sk&menuid=423&submenuid=&galeria=3) 

Happy – Time , Praha, Česká Republika. Široká ponuka herných a tvorivých aktivít pre deti 

aj dospelých.  

 

(http://www.happy-time.eu/tvorive-dilny/)  



 

Informačná tabuľa hradisko Zámčisko, Modra, Slovensko. Tabuľa je vyhotovená 

z masívneho dreva, text je navrhnutý Dr. Zdenkom Farkašom, ktorý poskytol aj obrázky 

nálezov v kvalitnom rozlíšení. 

 

 (http://www.hradiska.sk/2013/10/informacna-tabula-modra-zamcisko.html)  

Budatínsky park,  Ţilina, Slovensko. Park je bezplatne prístupný, cestičky sú tvorené 

pevným štrkovohlineným povrchom a doplnený klasickým mobiliárom.  

 

(http://pmza.sk/expozicie/hrad-budatin/program/)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.5 

Typy vhodných outdoor motokár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MS KART RED CONDOR  

- podvozok (rám) CrMo4 , rázvor 1035 mm, 

- zadná os priemer 35/1000 mm, vhodný  

na vonkajšie pouţitie 

- motor C&C Tech, elektrický pohon 

- pneumatiky Raptor 

- brzdový kotúč s vnútorným 

chladením 

- laminátový kryt motoru a zadnej 

osi, oceľový predný nárazník 

 

 

 

MS KART MINI  

- podvozok vhodný na vonkajšie pouţitie 

- CrMo4 28mm, rázvor 950 mm, zadná 

os 

- priemer 30/950/5 mm 

- motor C&C Tech, elektrický 

pohon 

- oceľový brzdový kotúč, 

hydraulická samonastaviteľná 

brzda MS KART 

- laminátový kryt motoru a zadnej osi,  

- oceľový predný nárazník, nádrţ  3,5 l 

 

 



 

Sodi 2Drive – motokára pre dvoch 

(http://motokary-praha.cz/2drive.php) 

- podvozok vhodný aj na vonkajšie 

pouţitie 

- motor C&C Tech, elektrický 

pohon 

- H.E.A.D. systém tlmenia nárazov 

- zosílené, posúvateľné a farebne 

oddelené pedále 

 

Všetky motokáry majú zabudované bezpečnostné pásy, maximálna rýchlosť nastavená 

na 80 km/h. 

 

(http://www.mskart.cz/new/cs/produkty/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mskart.cz/new/cs/produkty/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.6 

Výpočet potrebných parkovacích miest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podľa ČSN 73 6110 počet parkovacích miest : N = Oo*ka + Po*ka*kv*kp*kd 

N – celkový počet pakovacích miest v riešenom území 

Oo -  základný počet odstavných miest, neriešime pri areáli zábavného parku 

Po – základný počet parkovacích miest 

ka  - súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie, 

 pre Ostravu 1:2,5 => ka  = 1,4 

kv  - súčiniteľ vplyvu veľkosti sídelného útvaru, 

 Ostrava > 300 000 obyvateľov => kv  = 1,0 

kp  - súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia, 

 Slezská Ostrava – zóna s vyššou vybavenosťou => kp  = 0,8 

kd  - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce IAD : ostatné (hromadná + cyklistická + pešia) 

 IAD : ostatné = 25:75 => kd  = 1,0 

 

Tab.4 - Ukazovatele výhľadového počtu parkovacích miest ( podľa ČSN  73 6110 – tab.19) 

Druh objektu 
Účelová 

jednotka 

 

Počet 

účelových 

jednotiek na 1 

miesto 

Krátkodobé 

miesto 

Do 2h 

Dlhodobé 

miesto 

Nad 2h 

∑ 

Športoviská, rekreácia 

(motokáry, lanový 

park, lezecká stena, 

fitness stroje, okruţný 

vláčik, detský svet) 

Návštevníci 

(priemerný 

počet) 

90 

 

 

10 

 75% 

  

7 

  25% 

 

2 

 

 

9 

Sluţby (detský svet) 
Návštevníci 

30 

 

7 

100% 

5 

- 

0 

 

5 

Reštaurácia 
Miesta 

50 

 

5 

  70% 

7 

 30% 

3 

 

10 



 

Technické múzeum 

Úţitková 

plocha 

2300 m
2
 

 

70 

  100% 

33 

- 

0 

 

33 

Oddychový park, 

detské ihrisko 

Úţitková 

plocha 

43 270 m
2
 

 

700 

  100% 

62 

- 

0 

 

62 

Zamestnanci areálu 

(sluţby, kultúra) 

Zamestnanci 

37 

 

7 

- 

0 

  100% 

6 

 

6 

∑ = Po = Základný počet miest pre zábavný park  125 

 

N = Oo*ka + Po*ka*kv*kp*kd 

N = 0 + 125*1,4*1,0*0,8*1,0 = 140 miest 

Pre areál zábavného parku je potrebných 140 parkovacích miest, z toho 120 krátkobých,  13 

dlhodobých a 7 miest vyhradených pre ŤZP. 

 

Typ parkovacieho domu od firmy KOMA Industry s.r.o., divízia KOMA –Parking  

(podobná realizovaná budova v areáli VŠB – TU Ostrava : 

http://www.komaparking.cz/reference/parkovaci-dum-vsb-tu-ostrava/) 

Multifunkčné, automatizované dopravné centrum (ADC) je vybavené vysoko sofistikovaným 

parkovacím systémom. Systém umoţňuje rýchlu koordináciu v pravouhlých pohyboch, čím je 

skrátená doba parkovania. Tento systém je bezobsluţný, vodič ponechá vozidlo na určenej 

ploche, vyzdvihne si identifikačný lístok a uvedie systém k činnosti. 

(http://www.konstrukce.cz/clanek/navrh-ocelove-konstrukce-automatizovaneho-parkovaciho-domu-

automatizovane-dopravni-centrum-ostrava/) 

Nosnú konštrukciu tvorí 3-traktový 4-poschodový skelet a sekcia pre výťah je 5-poschodová. 

Hlavné stĺpy sú z profilov HEA140 v module 2500mm, doplnkové profily pre obvodový plášť 

z HEA 100. Stĺpy sú stuţené obojsmerne nosníkmi JACKEL 150 × 100 × 5 , JACKEL 250 × 



 

100 × 8,8 a JACKEL 180 × 100 × 6. Strešnú konštrukciu tvoria väznice IPE120 osovo 

1000mm pozdĺţne. Stuţenie stien, stropov a celková stabilita je zaistená kríţovými stuţidlami  

TR 60,3 × 6,3. Kotvenie stĺpov je realizované s kotvením pomocou oceľových chemických 

kotiev vkladaných do dodatočne vytvŕtaných otvorov a pätky stĺpov sú opatrené tlmiacimi 

podloţkami.  

Pre stĺpy a stuţidlá je pouţitá oceľ S355/Fe510, ostatné prvky a diely sú z ocele S235/Fe360. 

Skrutkové spoje majú skrutky triedy 8.8 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.7 

Objekty technickej infraštruktúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vsakovací systém Wavin pre dažďovú vodu 

(http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs/vsakovac-system-od-spolocnosti-wavin) 

Wavin Azura systém je vhodný pre odvádzanie daţďovej vody zo spevnených plôch a striech. 

Skladá sa zo vsakovacích blokov s geotextíliou, ktoré majú vhodný akumulačný priestor pre 

natekanie vody a jej následné vsakovanie do podloţia. 

Bloky sú vyrobené z polypropylénu, vysoko únosné s  akumulačným koeficientom aţ 95% 

a ich montáţ je veľmi jednoduchá. Môţu byť uloţené na voľnom priestranstve alebo pod 

parkovacími plochami. Minimálne krytie je 400 mm, pri zaťaţení dopravou 800 – 1200 mm. 

Maximálna hĺbka je do 3 metrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.wavin.cz/) 



 

Wavin Ekoplastik, európsky výrobca a dodávateľ plastových potrubných systémov so 

širokou ponukou produktov, ktoré vyhovujú prísnym poţiadavkám európskych noriem.  

V ponuke môţeme nájsť prvotriedne systémy rozvody vody a vykurovania Wavin K-press 

a M-press, kanalizačné potrubia hladké, rebrované a korugované Ultra Rib 2 a X-Stream, 

systémy pre hospodárenie a odvádzanie daţďovej vody Wavin Azura, Q-BB a Q-Bic, systémy 

pre bezvýkopovú renováciu vodovodov, kanalizácií a plynovodov Compact Pipe, Safe Tech 

RC a Wavin TS.  

Ultra Rib 2  systém kanalizačného potrubia , vyrobený 

z polypropylénu PP, je urečný pre odvádzanie splaškových 

a daţďových vôd. Vyznačuje sa kruhovou tuhosťou > 10 

kN/m2 (u UR2 SN16 kruhovou tuhosťou > 16 kN/m2) čím 

je vhodný pre miesta s veľkým dynamickým alebo 

statickým zaťaţením. Vyrába sa v dimenziách DN/ID 150-

500 mm s dĺţkou 2,3 a 5m. 

SafeTech RC koextrudované dvojvrstvové potrubie PE 100 

RC, certifikované podľa technického predpisu PAS1075. 

Potrubie má farebnú vrstvu zodpovedajúcu 10% hrúbky 

steny, aby bolo ľahko spoznateľné poškodenie. Tieto 

potrubia sú určené pre tlakové rozvody vody, plynu aj 

kanalizácie, v priemeroch DN 90 – 450 mm, v radách 

SDR11 a SDR17 v rovinných dĺţkach 15m alebo zavinuté 

100m.  

Wavin TS koextrudované trojvrstvové potrubie PE100 RC 

+ DOQ, je vhodné pre všetky technológie pokladania 

a bezvýkopové techniky nasadzované v obtiaţnych 

geologických podmienkach. Je určené pre tlakové rozvody 

plynu, vody aj kanalizácie v priemeroch DN 32 – 450 mm, 

v radách SDR 11 a SDR 17. DOQ je kontrola kvality, 

rozsiahlejšia a vyššia ako technický predpis PAS1075. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.8 

Ekonomická náročnosť návrhu A – orientačný prepočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 5  – Ekonomická náročnosť návrhu 

Objekt Názov objektu Merná 

jednotka 

Počet m.j. Cena Kč/m.j. Kč celkom 

SO 01 Servis 

Depo + dráha + príjazd  

Motokára 1 

Motokára 2 

Motokára 3 

m
3 

m
2 
  

 

ks 

 

1740 

7835   

6 

6 

6 

5 136,48 

275,00  

49 000,00 

58 900,00 

59 900,00 

8 937 475 Kč 

2 154 625 Kč 

294 000 Kč 

353 400 Kč 

359 400 Kč 

SO 01 celkom 12 098 900 Kč 

SO 02 Lanová dráha + prekáţky 

Výstroj  

m + ks 

ks 

2000 + 20 

10 

62,00+500,00 

4 200,00 

134 000 Kč 

42 000 Kč 

SO 02 celkom 176 000 Kč 

SO 03 Lezecká stena 

Fitness stroje 

ks 

ks 

1 

7 

2 800 000,00 

17 850,00 

2 800 000 Kč 

124 950 Kč 

SO 03 celkom 2 924 950 Kč 

SO 04 Depo + servis vláčika 

Dráha vláčika 

m
3 
 

m
2
 

858 

6230 

5 200,00 

275,00 

4 461 600 Kč 

1 713 250 Kč 

SO 04 celkom 6 174 850 Kč 

SO 05 Drevené mólo 

Zábradlie  

Kamenný obklad 

m
2  

m 

m
2  

353 

70 

1430 

2535,00 

428,00 

1 053,00 

894 855 Kč 

29 960 Kč 

1 505 790 Kč 

SO 05 celkom 2 430 605 Kč 

SO 06 Piesok 

Drevené prvky 

Kamenné prvky 

t 

m
3 

kg 

356 

10 

500 

351,00 

870,00 

0,79 

124 956 Kč 

8 700 Kč 

395 Kč 

SO 06 celkom 134 051 Kč 

SO 11 Prípojka plynovodu 

Prípojka vodovodu 

 

ks 

m 

 

155 

300 

 

48,00 

247,00 

 

7 440 Kč 

74 100 Kč 

 



 

Prípojka splaškovej kanal. 

Prípojka el. vedenia NN 

Prípojka telekomunikácií 

Podzemný hydrant 

ks 

m 

m 

ks 

60   

170 

140 

3 

2323,00  

960,00 

450,00 

9600,00 

139 380 Kč 

163 200 Kč 

63 000 Kč 

28 800 Kč 

SO 11 celkom 475 920 Kč 

SO 12 Daţďová kanalizácia DN 

250 

DN 300 

DN 400 

ks 

ks 

ks 

150   

55   

10    

4791,00 

6202,00 

14 158,00 

718 650 Kč 

341 110 Kč 

141 580 Kč 

SO 12 celkom 1 201 340 Kč 

SO 13 Vedenie VO NN 

Svetlo STREET 

Reflektor CRONO 1 

m 

ks 

ks 

830 

24 

12 

960,00 

6400,00 

6800,00 

796 800 Kč 

153 600 Kč 

81 600 Kč 

SO 13 celkom 1 032 000  Kč 

SO 14 Plocha parkoviska 

Parkovací dom KOMA 

m
2 

ks 

2363 

2 

270,00 

2 500 000,00 

638 010 Kč 

5 000 000 Kč 

SO 14 celkom 5 638 010 Kč 

SO 15 Parková betónová dlaţba 

Štrkovohlinený chodníček 

m
2 

m
2 

3000 

3250 

336,00 

150,00 

1 008 000 Kč 

487 500 Kč 

SO 15 celkom 1 495 500 Kč 

SO 16 Parkový trávnik výsadba 

Výrub drevín 

Výsadba drevín 

Výsadba kvetín 

Parková lavička 

Betónový kvetináč 

Odpadkový kôš 

Stojan pre 4 bicykle 

m
2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

42 000 

500 

200 

200 

24 

30 

12 

5 

27,00 

810,00 

2980,00 

45,00 

3662,00 

795,00 

3877,00 

5837,00 

1 134 000 Kč 

405 000 Kč 

596 000 Kč 

9 000 Kč 

87 888 Kč 

23 850 Kč 

46 524 Kč 

29 185 Kč 

 Kontajnery komunálneho 

odpadu 

ks 6 8316,00 49 896 Kč 



 

SO 16 celkom 2 381 343 Kč 

Cena celkom za stavebné objekty SO 01 – SO 16 bez DPH 
36 163 469 

Kč 

Cena projektových a prieskumných 

prác 
% 9 

3 254 715 Kč 

Prevádzkové vplyvy % 0,8 289 307 Kč 

Územné vplyvy % 4 1 446 540 Kč 

Rezerva % 5 1 808 174 Kč 

CENA CELKOM (BEZ DPH)    42 962 205 Kč 

 


