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Anotace  

Název tématu: Návrh sportovně rekreačního areálu v Ostravě – Kunčičkách 

Autor: Jiří Mojţíšek 

Vedoucí práce: prof. Ing. Otakar Hasík, DrSc. 

Počet stran: 40 

Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inţenýrství 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení sportovně 

rekreačního areálu v lokalitě Ostrava – Kunčičky. Práce dále obsahuje zásady návrhu 

dopravní a technické infrastruktury a napojení areálu na okolí lokality. Bakalářské práce je 

zpracována na 40 stran a rozdělena do jednotlivých kapitol. První a druhá kapitola se 

zabývá stručnou rekapitulací teoretických východisek a základních poznatků o daném 

území. Následuje kapitola o historii a charakteristice území, dále urbanistický návrh, 

předpokládané náklady navrhovaného řešení a závěr. Dosaţenými výsledky práce jsou dvě 

variantní řešení vyuţití lokality. Oba návrhy počítají s vyuţitím území ke sportovně 

rekreačním účelům, jak ţáky a studenty škol, tak i širokou veřejností. Bakalářská práce 

můţe být pouţita jako podklad pro Úřad městského obvodu Slezská – Ostrava při 

jednáních o moţnostech vyuţití území.  

 

Annotation 

Thesis: Proposal for sport and recreation resort at Ostrava - Kunčičky 

By: Jiří Mojţíšek 

Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Hasík, DrSc. 

Počet stran: 40 

Technical university of Ostrava, faculty of civil engineering, department of urban 

engineering 

 This bachelor thesis is to project an urbanistic design of a sports and leisure activity 

centre on location in Ostrava – Kunčičky. My work contains a basic design of traffic and 

technical infrastructure and the way of connecting the centre with its surroundings. The 

thesis contains 40 pages and is structured into chapters. The first and the second chapters 

deal with a brief survey all the theoretical aspects and the basic data on the location given. 

Next chapter is the history and the landscape characteristics, followed by the urbanistic 



design, the presumed cost of the project and the resumé. My work result in two various 

designs for the location. Both designs comprise use of the area for sports and leisure by 

pupils and students as well as general public. The thesis can be used as a basic document 

the Magistrate of Slezská Ostrava in negotiations on further use of a location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek a symbolů 

ČOV -  čistírna odpadních vod 

ČSN - Česká státní norma 

D1 - označení dálnice 

ha – hektar 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

k.ú. - katastrální území 

kV – kilovolt 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

m.n.m. – metrů nad mořem 

mj - měrná jednotka 

PE - polyethylen 

PVC - polyvinylchlorid 

R56 - označení rychlostní komunikace 

S-JTSK - Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

Sb. - sbírky 

SO - stavební objekt 

STL – středotlaký plynovod 

ÚMOb – úřad městského obvodu 

ÚRS - Ústav racionalizace ve stavebnictví 

ÚÚR - Ústav územního rozvoje 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Předmět bakalářské práce  

Předmětem bakalářské práce je navrhnout sportovně – rekreační vyuţiti volné plochy 

v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Hlavním úkolem je zpracovat vhodný návrh sportovně – 

rekreačního areálu s návrhem dopravní a technické infrastruktury a napojení areálu na 

okolí lokality. Návrh bude dále obsahovat rozbor potřeb odstavných ploch  a jejich řešení. 

 V úvahu se vezmou náměty místní samosprávy uvaţující návrh budovy pro 

rehabilitační a sportovní vyuţití, víceúčelové venkovní sportoviště i s prostorem pro 

příleţitostné vyuţití pro společenské akce.  

 Území, na němţ se bude rozkládat areál, je charakteristické tím, ţe uţ v minulosti 

bylo vyuţíváno ke sportovním a rekreačním účelům. Po delší době, kdy bylo území 

nevyuţito a chátralo, se tato práce zabývá jeho novým vyuţitím. Cílem je zlepšit moţnosti 

sportovních a rekreačních aktivit, jak ţákům a studentům škol, tak i široké veřejnosti. 

 Urbanistický návrh řešení území bude zpracován ve dvou variantách. Návrh 

dopravní a technické infrastruktury bude proveden pro vybranou výslednou variantu. 

 Bakalářskou práci tvoří textová a výkresová část. Textová část obsahuje teoretická 

východiska a vlastní návrh vyuţití území. Výkresová část je tvořena jednotlivými výkresy. 

1.2 Podklady bakalářské práce 

Základní podklady pro zpracování bakalářské práce: 

- územní plán města Ostravy, 

- katastrální mapa obce, 

- ortofotomapa, 

- mapa vedení technické infrastruktury, 

- normy ČSN, 

- zákony a vyhlášky ČR. 

 

 



2 REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1 Územní plánování, urbanismus, funkční vyuţití ploch 

2.1.1 Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální vyuţití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a 

civilizačních hodnot. Z hlediska teorie a praxe pouţívá územní plánování metody 

urbanismu a dalších vědních oborů. 

Specifickými znaky územního plánování jsou: 

- dlouhodobost, 

- velký rozsah území s určitým počtem obyvatel, 

- týká se mnoha zájmových skupin, jejichţ zájmy má koordinovat, 

- je soustavou činností, cyklicky obnovovanou, 

- řídí se platnými zákony. 2 

 

2.1.2 Urbanismus 

Urbanismus (latinsky urbs – město) obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému 

usměrnění lidského osídlení. Vychází z architektury. Vyuţívá se při řešení zástavby měst, 

obcí a krajiny, často jako nástroj v územním plánování. Povaţuje se za vědní obor, který 

však má zvláštnost v tom, ţe některé urbanistické počiny se současně povaţují za umění, 

resp. umělecká díla, protoţe řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. 2   

2.1.3 Funkční využití ploch 

Funkční vyuţití je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým 

specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní (průmyslové, 

zemědělské, sklady), sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, vodní, 

technického vybavení ad. 2   

 

 

 



2.2 Infrastruktura 

2.2.1 Infrastruktura 

Infrastruktura je odvětví ekonomiky, usnadňující tok sluţeb a statků mezi výrobci a 

spotřebiteli, např. dopravní systémy, spoje, energetické a vodní zdroje, byty, občanská 

vybavenost. Infrastruktura je sociální, ekonomická a technická. 2 

2.2.2 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení 

zpravidla nevýrobního charakteru. Definice technické infrastruktury výčtem: vodovody, 

kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní 

spoje. 2 

2.3 Občanské vybavení 

Občanské vybavení, jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních sloţek, je 

představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od 

správy a administrativy aţ po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obsluţné funkce je 

zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech sluţeb, které občanské vybavení nabízí 

obyvatelům sídla i těm, kteří za sluţbami dojíţdějí. 4 

Faktory, které mají rozhodující vliv na rozvoj zařízení občanského vybavení, 

vycházejí z ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. geografické 

polohy a dominující funkce a v neposlední řadě z dopravních moţností území. Významné 

jsou rovněţ vazby jednotlivých druhů občanského vybavení jak na základní funkční 

sloţky, tak i na ostatní veřejnou infrastrukturu. 4 

Zařízení občanského vybavení jsou dle typů, četnosti výskytu vyuţívání 

obyvatelstvem situovány do centrálních, obytných a dalších částí sídel a ovlivňují jejich 

charakter, dojem a prostorovou skladbu. Kvalita a vyváţenost sítě občanského vybavení a 

její vazba na další potřeby jsou zásadními faktory ovlivňující udrţitelný rozvoj území, 

neboť zásadně působí jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel, tak i na okolní 

ţivotní prostředí sídel. 4 

 



Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení: 

- školství a výchovy, 

- kultury, 

- tělovýchovy, sportu a rekreace, 

- zdravotnictví, 

- sociální péče, 

- maloobchodu, 

- ubytování, 

- stravování, 

- nevýrobních sluţeb, 

- výrobních a opravárenských sluţeb, 

- správy a administrativy, 

- církví, 

- vědy a výzkumu, 

- specifická. 4 

 

2.3.1 Zařízení tělovýchovy a sportu 

Zařízení tělovýchovy a sportu lze orientačně členit na zařízení pro rekreační tělovýchovu 

(tj. neorganizovanou, s volným vstupem), pro školní tělesnou výchovu a pro 

organizovanou tělovýchovu.   

 Rekreační tělovýchovu umoţňují jednoduchá hřiště pro menší děti, pro mládeţ a 

dospělé a běţecké lyţařské tratě. 

 Pro školní tělesnou výchovu jsou určeny tělocvičny a hřiště základních a středních 

škol. 

 Pro organizovanou tělovýchovu, kde se předpokládá případně i pořádání sportovních 

utkání, slouţí velkoplošná hřiště, golfová hřiště, sportovní stadiony, sportovní haly, 

kuţelny, plavecké bazény kryté a otevřené, zimní stadiony kryté a otevřené, 

autokrosové, cyklokrosové a motokrosové tratě, sportovní letiště, zařízení pro jezdecký 

sport, tratě a zařízení pro lyţování sjezdové i turistické, sáňkářské dráhy, bobové 

dráhy, střelnice, kynologická cvičiště a další. 4 

 



2.3.2 Sportoviště 

Sportoviště je prostor nebo zařízení, které slouţí k sportovní nebo tělovýchovné aktivitě. 

Jedná se o:            

- stadion, 

- hřiště, 

- tělocvičnu, 

- sportovní halu, 

- sportovní areál, 

- plavecký bazén, 

- automobilový okruh, [5] 

Stadion je kaţdé větší sportoviště, které je opatřeno hledištěm a vybavené dalším 

zázemím jak pro sportovce, tak i pro diváky. Stadion můţe být určený pro kolektivní 

sporty, atletiku, plavecké sporty, zimní. Z konstrukčního hlediska můţe být zastřešený 

nebo bez zastřešení. [5] 

Hřiště je místo určené pro vykonávání určitého sportu nebo hry. Nejdůleţitější částí 

kaţdého hřiště je hrací plocha, jejíţ tvar se liší podle toho, k jakému sportu je hřiště 

určeno. Podle druhu sportu se také rozlišuje povrch hřiště. Vyuţívá se jak přírodní povrch 

(tráva, hlína, písek), tak i umělé povrchy (antuka, plasty, umělá tráva). K hřišti patří také 

doplňující předměty, jako branky, sítě, atd. [5] 

Dětské hřiště je vymezené prostranství, kde se mohou děti volně pohybovat a 

vyuţívat všech statických objektů (prolézačky, skluzavky, houpačky, atd.). Dětská hřiště se 

vyrábějí z různých materiálů (dřeviny, kovy, plasty). [5] 

Tělocvična je specializovaná místnost či samostatná budova, která je primárně 

určena pro provádění tělesných aktivit. V případě školních tělocvičen se jedná o 

specializovanou učebnu základní tělesné výchovy. Specializované tělocvičny pak mohou 

slouţit pro tělesné posilování, trénink a kondiční přípravu i pro výkonnostní a vrcholové 

sportovce. [5] 

 

 

 

 



2.3.3 Příslušenství pro sportoviště  

Šatny 

Šatny pro sportoviště musí být zřizovány v dostatečném počtu, avšak se zřetelem na 

komplexní ekonomii související s vyuţitím sportovních ploch. Zřizují se buď jako 

samostatné (u otevřených sportovišť), nebo jako součást jiných staveb sportovního areálu. 

Je třeba velice dobře zváţit veškeré okolnosti, které mohou ovlivnit optimální velikost 

šatnového zařízení. Jedním z ukazatelů pro stanovení kapacity šaten u otevřených 

sportovišť je počet současně cvičících na jednotlivých sportovních plochách.  

V šatnové buňce musí být lavice, jejíţ délka je odvozena z poţadavku 0,4 m na 

jednoho sportovce. Podlahová plocha šatny je 0,7 m
2
 pro jednoho sportovce. [3] 

Umývárny 

Umývárny pro sportovce jsou přímo spojeny se šatnami. Pro kaţdou šatnovou buňku můţe 

být samostatná umývárna nebo pro dvě buňky můţe být jedna společná. Pro školní a 

masovou tělovýchovu se poţaduje na 10 míst v šatně nejméně 1 sprchová růţice. Pro 

sportovce je poţadavek na 5 osob 1 sprchová růţice. [3] 

Nářaďovny 

Nářaďovny jsou prostory, které bezpodmínečně souvisejí s prostory tělocvičen sportovních 

hal. Skladuje se v nich mobilní zařízení, které se přechodně umisťuje v jejich prostoru. 

Velikost nářaďoven se udává přibliţně deseti aţ patnácti procenty podlahové plochy 

tělocvičny nebo haly, pro níţ jsou určeny. [3] 

Místnost pro první pomoc 

Ve sportovních objektech mají být zřízeny místnosti první pomoci (ošetřovny). Místnost 

má být vybavena lehátkem, skříňkou a nejdůleţitějšími potřebami první pomoci, 

umývadlem, nosítky. [3] 

Místnost pro masáţe 

Bývají zřizovány pouze u velkých zařízení. Masérny jsou vybaveny masáţními stoly; na 

jeden masáţní stůl se počítá plocha nejméně 7 m
2
. [3] 

Administrativně správní zařízení 

Kaţdé sportovní zařízení vyţaduje určitý počet kanceláří, popř. kluboven s příslušenstvím. 

Jejich přesný počet nelze stanovit jinak neţ skutečnou potřebou pro ten který objekt. [3] 



Zařízení pro diváky 

Vrcholový sport přináší s sebou poţadavek na umístění a provoz diváků. Zařízení pro 

diváky jsou v podstatě tato: 

- hlediště, 

- komunikační prostory, 

- hygienická zařízení, 

- občerstvení. 

Hlediště u stadionu pro kopanou právě tak jako hlediště u stadionu pro sporty 

s menší sportovní plochou i hlediště sportovních hal musí splňovat základní poţadavek 

dobré viditelnosti. Počet diváků není předpisován, ale je omezen určitými údaji, jejichţ 

překročení má za důsledek ztrátu sledování na hřišti. 

Hlediště stadiónů a především hal jsou většinou navrţena pro místa k sezení. 

Nároky na plochu pro místa k sezení jsou 2 aţ 2,5 diváků na 1 m
2
. 

Křivka viditelnosti se konstruuje tak, aby převýšení diváka v následující řadě bylo 

12 aţ 15 cm, přičemţ výška očí sedícího diváka se udává ukazatelem 125 cm, šířka stupňů 

se sedadly 75 aţ 90 cm, šířka sedadel je 50 cm. Řady mohou být přímé, nebo segmentové 

aţ kruhové. Diváci v řadách mohou sedět přímo za sebou nebo mohou být prostřídáni.  [3] 

2.3.4 Rekreace 

Rekreace je forma odpočinku nebo činností ve volném čase, která je nezbytná pro existenci 

a rozvoj fyzické a psychické energie člověka. Není však pouze nezbytnou sloţkou obnovy 

sil, neboť doplněna vhodnými zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, 

obohacuje jeho intelekt, přispívá k růstu jeho osobnosti. Největší význam má zdravotně 

preventivní funkce rekreace, neboť kompenzuje negativní důsledky pracovního procesu, 

nevhodného ţivotního prostředí a četných tlaků, vyvolaných nevhodným způsobem ţivota. 

6 

Členění rekreace dle funkce  

Z hlediska územního plánování se rekreace člení na tři hlavní typologicky odlišné druhy: 

- kaţdodenní rekreace (v pracovní dny po práci), 

- krátkodobá rekreace (ve dnech pracovního volna, min. 1 den – max. 4 dny), 

- dlouhodobá - pobytová rekreace. 6 



Kaţdodenní rekreace 

Kaţdodenní rekreace je součástí reţimu pracovního dne a slouţí ke krátkodobému zotavení 

po skončení zaměstnání a školní výuky. Je úzce spjata s bydlením a obecnými 

zákonitostmi sociálního prostředí, které úzce souvisí s urbanismem. 6 

Krátkodobá rekreace 

Krátkodobá rekreace představuje formu krátkodobého zotavení, které je součástí reţimu 

pracovního týdne a dnů pracovního klidu s max. rozpětím 4 dnů souvislého volna. 

Z většího fondu volného času plynou větší nároky na rekreaci, a to jak na potřebu změny 

prostředí, tak i na bohatší obsah rekreace. 6 

Dlouhodobá, tzv. pobytová rekreace 

Jde o způsob dlouhodobého zotavení s více neţ 4 dny souvislého volna, které je náplní 

dovolené obyvatel a školních prázdnin dětí a mládeţe. Projevuje se v našich klimatických 

podmínkách zvlášť větším náporem sezónního charakteru (léto, zima) a poţadavky na 

kvalitu přírodního prostředí, vybavenost, sluţby a klima. 6  

2.3.5 Odstavné a parkovací plochy 

Odstavné a parkovací plochy – plochy, které slouţí k odstavování a parkování vozidel. 

Parkování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkování se můţe podle 

délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). 

Odstavování – umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo 

nepouţívá. 

Stání – plocha slouţící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) 

vozidla. 

Podle druhů a přípustnosti parkování zařazujeme vozidla do skupin : 

a) vozidla skupiny 1: osobní automobily, motocykly, mopedy a jejich přípojná 

vozidla; 

b) vozidla skupiny 2: nákladní automobily, autobusy, speciální automobily; 

c) vozidla skupiny 3: tahače, přípojná vozidla, jízdní soupravy, kloubové 

autobusy, traktory a samojízdné pracovní stroje. 

Při navrhování a umisťování odstavných a parkovacích stání se musí dbát 

základních hygienických poţadavků na ochranu ţivotního prostředí. Musí se respektovat 



zejména ochrana před hlukem, chvěním a výfukovými plyny a ochrana povrchových a 

podzemních vod před znečištěním. 

Velikost stání se stanoví z půdorysných rozměrů vozidla zvětšených o nejmenší 

dovolené vzdálenosti vozidla od hranice plochy. Velikost stání pro jednotlivé druhy 

vozidel podle jejich rozměrů stanoví tabulka. 

Parkovací a odstavné stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

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

jako součást staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací 

pruhy/pásy/zálivy v hlavním dopravním prostoru na komunikacích funkčních skupin B a 

C. Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potencionálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u bytových staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a 

zařízení občanské vybavenosti. 

 Podél komunikací se stání řadí podélně, kolmo nebo šikmo. Podél vnitřních 

komunikací na odstavných nebo parkovacích plochách lze řadit kolmo nebo šikmo 

zpravidla v jedné řadě nebo ve více řadách za sebou. 

 Celkový potřebný počet stání u staveb nebytového charakteru se určí součtem počtu 

parkovacích a odstavných stání, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. Pro kaţdou 

funkci se potřebný počet stanoví jako součet dílčích hodnot výpočtem na základě všech 

jednotek ukazatelů, uvedených pro danou funkci stavby. 17  

Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a 

v hromadných garáţích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla 

přepravující osoby těţce pohybově postiţené nejméně v následujícím počtu vycházejícím 

z celkového počtu stání:  

- 2 aţ 20 stání 1 vyhrazené stání, 

- 21 aţ 40 stání 2 vyhrazená stání, 

- 41 aţ 60 stání 3 vyhrazená stání, 

- 61 aţ 80 stání 4 vyhrazená stání, 

- 81 aţ 100 stání 5 vyhrazených stání, 

- 101 aţ 150 stání 6 vyhrazených stání, 

- 151 aţ 200 stání 7 vyhrazených stání, 

- 201 aţ 300 stání 8 vyhrazených stání, 

- 301 aţ 400 stání 9 vyhrazených stání, 



- 401 aţ 500 stání 10 vyhrazených stání, 

- 501 a více stání 2 % vyhrazených stání. 

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené a 

vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, 

která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou 

vyuţívat jednu manipulační plochu. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 18 

2.3.6 Bezbariérové prostředí 

Komunikace pro chodce 

Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, prahy a pásy pro chodce. Komunikace 

musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Výškové 

rozdíly nesmí být vyšší neţ 20 mm. Překáţky na komunikacích pro chodce, zejména 

telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, stavby pro reklamu a informační nebo 

reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél 

přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm. Na rozhraní mezi pásem pro chodce a 

pásem pro cyklisty nebo in-line brusle s výškovým rozdílem menším neţ 80 mm musí být 

zřízen hmatný pás, který je součástí bezpečnostního odstupu. 18 

Nástupiště veřejné dopravy 

Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít výšku 200 mm. Doporučuje se pouţití 

bezbariérového zastávkového obrubníku. Nástupiště tramvají, metra, ţeleznice, pozemních 

a visutých kyvadlových lanových drah musí mít výšku odpovídající pouţitému vozovému 

parku tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do dopravních prostředků. 18 

Manipulační prostory a plochy 

Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm při čelním 

nájezdu. Toto místo musí být na rovné podlaze s výhledem na vztaţný bod jeviště, 

promítacího plátna a obdobných prostor. Tato podmínka viditelnosti musí být také splněna 

v hledišti s předpokladem stání ostatních diváků jako je hlediště sportovních staveb. 18 

Úprava povrchů 

Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla 

důsledně dodrţena vodící linie pro zrakově postiţené osoby. Překáţky na komunikacích 



pro pěší, zejména stoţáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní 

automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500mm. 

18 

Vstupy do budov 

Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Vstup 

do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí 

umoţňovat otevření nejméně 900 mm. Otvíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 aţ 900 

mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné neţ 

jsou závěsy. 18 

Okna 

V kaţdé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání 

nejvýše 1100 mm nad podlahou. 18 

Dveře 

Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách 

musí odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků. Dveře smí být zaskleny od 

výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. 

Prosklené stěny nebo dveře, jejichţ zasklení zasahuje níţe neţ 800 mm nad podlahou, musí 

být ve výšce 800 aţ 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 aţ 1600 mm kontrastně označeny 

výraznou oproti pozadí. 18 

Hygienická zařízení 

Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umoţnit kotvení opěrných 

madel. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační 

prostor o průměru nejméně 1500 mm.  

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. 

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 

koš. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 

mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným 

madlem ve výšce 800 aţ 900 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 

460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze 

kterého je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Po obou 

stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 



mm nad podlahou. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 

500 mm. 

 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 

900 mm. Musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm 

ve výši 460 mm nad podlahou. Na stěně kolmé k sedátku a v dlahové vzdálenosti 

maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým 

ovládáním. 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REKAPITULACE POZNATKŮ O ÚZEMÍ 

 

Obr. 1: Znak obce Kunčičky 10 

3.1 Historie 

3.1.1 Historie obce Kunčičky 

Kunčičky jsou historická obec leţící na území Ostravy. V současné době jsou součástí 

městského obvodu Slezská Ostrava. První písemná zmínka pochází z roku 1380. V té době 

se jim říkalo Nové Kunčice nebo Malé Kunčice, aby se odlišily od Starších Velkých 

Kunčic. V první polovině 16. století zde byl postaven zámek, ten však 16. března 1899 

vyhořel do základů a uţ nikdy nebyl obnoven. Aţ do roku 1673 byly součástí Slezské 

Ostravy, poté se na několik let osamostatnily. V roce 1846 byly Kunčičky připojeny ke 

Slezské Ostravě a v roce 1866 se opět osamostatnily. K Moravské Ostravě byly připojeny 

1. července 1941.  

Aţ do první poloviny 19. století se jednalo o zemědělskou obec. V roce 1898 byla 

na jámě Alexandr zahájena těţba uhlí, která v letech 1890-1910 způsobila zvýšení počtu 

obyvatel o skoro čtyři tisíce. V okolí jámy Alexandr začaly v roce 1948 rozsáhlé terénní 

práce zaměřené na vytvoření rekreačního areálu pro Ostravany. 5   

3.1.2 Historický vývoj řešeného území 

V červenci 1947 projednala odborová organizace a závodní rada dolu Zárubek návrh na 

vybudování Parku oddechu. Ten se měl nacházet na pozemcích OKD v Kunčičkách o 

celkové rozloze 6,5 ha. Park byl zaloţen rozhodnutím závodní rady 4. února 1948 a hned 



15. února 1948 byl ustanoven Pracovní výbor pro zřízeni sadu a koupaliště v Kunčičkách 

v čele s ing. arch. E. Galuzskovou. 5   

 Prakticky celý park byl vybudován formou brigád, kterých se zúčastnili pracovníci 

dolů Zárubek a Alexandr, dále obyvatelé Kunčiček a zbytku Ostravy. Připojila se také 

školní mládeţ. V roce 1948 bylo postaveno prvních 600 metrů škvárových cest a začala 

výstavba přírodního amfiteátru. Roku 1949 se začaly stavět dva tenisové kurty a 

volejbalové hřiště. V červenci téhoţ roku bylo za přítomnosti tehdejšího primátora Josefa 

Kotase slavnostně otevřeno dětské brouzdaliště. 5   

 V roce 1949 z podnětu Bohumila Vítka bylo rozhodnuto zřídit ve vznikajícím 

parku i zoozahradu. Prvními chovanými zvířaty byl srnec a dvě srnky a pět baţantů. K těm 

záhy přibyla ptačí voliéra, pávi a další ptactvo. Ostravu poté navštívila komise Ministerstva 

informací a osvěty, která doporučila vybudovat v Kunčičkách provizorní zoologickou 

zahradu. 1   

 V roce 1951 byli velkou atrakcí dva medvědi hnědí, které vznikající zoo obdrţela 

darem od praţské zoologické zahrady. V roce 1954 byla dokončena stavba hudebního 

pavilónu, stájí a dalších provozních budov, zřízen rybník pro vodní ptactvo atd. V roce 

1956 přibyl do ZOO dar vietnamské vlády indický slon. V roce 1960 začalo stěhování 

ZOO do nového areálu.  1   

3.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

3.2.1 Poloha v obci, soulad s územně plánovací dokumentací, dotčené parcely 

Řešené území se nachází v obci Kunčičky, jeţ jsou součástí městského obvodu Slezská 

Ostrava. Sportovně – rekreační areál se bude nacházet na parcele 700/1, k.ú. Kunčičky 

714241, která je vedena v platném územním plánu jako lesy, v územně analytických 

podkladech jako významný krajinný prvek, nicméně v nejbliţší době se má projednávat 

návrh na provedení změny funkce této lokality s ohledem na další moţnosti vyuţití území 

(návrh na změnu bude podávat ÚMOb Slezská Ostrava na základě zpracované studie ). 



 

Obr. 2: Poloha řešeného území 11 

3.2.2 Lesy, významný krajinný prvek, areál volného času 

Lesy 

Lesy slouţí pro rekreaci a relaxaci obyvatel města, jsou součást kostry ekologické stability 

krajiny. Na tomto území jsou přípustná pouze drobná sportovní zařízení, účelové lesní 

cesty, pěší a cyklistické komunikace pouze s přírodním povrchem, vodárenská zařízení, 

nezbytná hospodářská zařízení pro údrţbu. [19] 

Významný krajinný prvek (VKP) 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udrţení její stability. Za VKP se ze 

zákona  prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. VKP 

je kategorií ochrany těch částí volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za 

zvláště chráněnou část přírody. Je chráněn před poškozováním a ničením. Při jeho 

vyuţívání nesmí být narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohroţení nebo oslabení jeho 

stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození či zničení VKP nebo 

ohroţení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody. 9   



Areál volného času 

Slouţí k oddechu a zotavení obyvatel města. Vhodné funkční vyuţití jsou například 

kulturně společenská zařízení jako herny, klubovny, dílny, čítárny, diskotéky, knihovny, 

přednáškové, hudební a společenské prostory, letní amfiteátry, kino. Dále tělovýchovná 

zařízení, a to jak krytá tak  i otevřená sportoviště, kondiční dráhy nebo kryté i otevřené 

vodní atrakce doplněné o veřejnou zeleň, travnaté plochy pro oddech a slunění, příslušné 

komunikace obsluţné, pěší, cyklistické a parkoviště. Přípustné vyuţití je pro vybavenost, 

které slouţí návštěvníkům, např. obchody, ubytování, stravování. [19] 

3.2.3 Širší vztahy, napojení  na dopravní infrastrukturu 

V blízkosti území se nachází plochy hromadného bydlení, individuálního bydlení, 

občanská vybavenost a lehký i těţký průmysl. V bezprostřední blízkosti se nachází areál 

bývalého dolu Alexandr, který je momentálně vyuţívám jako chráněné dílny a v další části 

probíhá revitalizace areálu.  

Sportovně – rekreační areál  se bude nacházet v blízkosti komunikačních tahů 

národního i mezinárodního významu. Jedná se především o rychlostní komunikaci I/11 

(Opava - Ostrava - Český Těšín - Třinec - státní hranice ČR/Slovensko) a silnici R56 

(Ostrava - Frýdek-Místek). Dále silnice II/477, která spojuje území s centrem Ostravy. 

Spojení území s těmito silnicemi zajišťují silnice II.třídy, ulice Holvekova a silnice 

III.třídy, ulice Lihovarská. Po kompletní dostavbě dálnice D1 bude území napojeno na 

dálniční síť České republiky prostřednictvím komunikace I/11, která na dálnici naváţe 

v Ostravě-Svinově.  

3.2.4 Současný stav území 

V současné době je území téměř nevyuţito. Na zelené ploše, která se rozprostírá 

v severozápadní části území, se nachází dvě fotbalové branky, jenţ jsou vyuţívány 

základní školou. Jiţní a východní část území je zarostlá vysokými, středními a nízkými 

dřevinami. Zpevněné plochy jsou ve špatném stavu, na mnoha místech prorostlé trávou a 

celkově v nevyhovujícím stavu a je proto potřeba jejich oprava. Vodní tok, jenţ kopíruje 

hranici území na východě, je zanesen různým harampádím, počínaje napadaným listím a 

dřevem, přes staré noviny a časopisy aţ po kusy nábytku. V rámci revitalizace celého 

území by bylo vhodné jeho vyčištění. V jihovýchodním rohu území se nalézá budova 

starého mlýnského náhonu, která sice nepatří do řešené oblasti, nicméně stejně jako stoku 



bych doporučil jeho rekonstrukci, případně demolici. Fotodokumentaci současného stavu 

území přibliţuje Příloha č. 1 

 

Obr. 3: Mapa širších vztahů11 

3.2.5 Limity území 

Mezi limity území patří:  

- ochrana přírody a krajiny, 

- ochranné pásmo technické infrastruktury, 

- ochrana dopravní infrastruktury, 

- radioreléová trasa, 

- vodní tok – náhon. 

Ochranné pásmo: 

- podzemní elektrické vedení do 110 kV - 1 m, 

- vedení veřejného osvětlení - 1 m, 

- malý vodní tok – 6m. 

- silnice II. a III. třídy – 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu 

-  



3.3 Základní údaje o řešeném území 

3.3.1 Základní údaje o parcele 

Parcelní číslo: 700/1 

Výměra: 61664 m
2 

Katastrální území: Kunčičky 714241 

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob vyuţití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Svěřené správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městský obvod Slezská Ostrava 

Vlastnické právo: Statutární město Ostrava 

3.4 Další podklady 

Při návrhu sportovně – rekreačního areálu jsem přihlíţel na poţadavky místní samosprávy. 

Při shromaţďování potřebných podkladů a dat, k co nejlepšímu zpracování, jsem 

kontaktoval mateřské, základní i střední školy v okolí. Sdělil jsem jim, jak si zhruba 

představuji vyuţití území a dotazoval jsem se na to, co jim v okolí chybí, jaké zařízení by 

uvítaly. Odpovědi byly víceméně souhlasné. Dozvěděl jsem se, ţe jedna základní škola má 

v pronájmu část území a vyuţívá ji v rámci výuky a velmi by uvítala revitalizaci celého 

území a poté jej vyuţívala. Také jsem se dozvěděl o tom, co se zde nacházelo, nicméně 

bylo zničeno a i to jsem zohlednil během prací na návrzích. Setkal jsem se také s názorem, 

ţe nápad je to dobrý, nicméně lokalita není příliš vhodná a pro tu danou školu v podstatě 

nevyuţitelná.    

 Mezi kontaktované školy patří: 

- Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66 

- Základní škola Ostrava-Slezská, Bohumínská 72/1082  

- Mateřská škola Ostrava - Slezská, Chrustova 11/1448 

- Mateřská škola Ostrava - Muglinov, Komerční 22a/704 

 

 

 



4 URBANISTICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMÍ  

4.1 Stavební pozemek a jeho napojení 

Dotčený stavební pozemek byl vybrán vzhledem k tomu, ţe jiţ v minulosti slouţil, ať uţ 

jako městská zoo nebo jako park, lidem k odpočinku a relaxaci. Nyní je však z větší části 

nevyuţitý a proto město rozhodlo o jeho obnově.  

Pozemek je napojený na silnice II. a III. třídy s návazností na silnici I. třídy. 

V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází autobusová zastávka městské hromadné 

dopravy Důl Alexandr a nedaleko tramvajová zastávka městské hromadné dopravy Osada 

Míru, které spojují danou oblast s centrem města. Další moţnost spojení lokality 

s ostatními částmi Ostravy a také dalšími oblastmi kraje je vlakem. Vlaková stanice 

Ostrava – Kunčičky se nalézá nedaleko. 

 Staveniště se nachází na severním okraji obce Kunčičky, je rovinaté bez větších 

terénních nerovností s maximálním převýšením 1 m.n.m. Při realizaci bude nutné odstranit 

zeleň na místě, kde bude stát sportovní hala a víceúčelová budova. Nejedná se ovšem o 

ţádnou významnou nebo jinak cennou zeleň. Ostatní objekty byly navrţeny tak, aby 

nebylo nutné kácet další stromy, které tedy zůstanou zachovány. Zpevněné plochy 

stávajících chodníků budou odstraněny a vybudovány nové. Pozemkem také prochází 

kabel veřejného osvětlení, který bude odstraněn. 

4.2 Urbanistický návrh A 

První z variant návrhu na vyuţití území se skládá z multifunkční budovy, atletické oválu, 

dětského dopravního hřiště a dalších doplňujících zařízení. Hlavní vjezd do areálu je 

situován v jihozápadní části území a slouţí pro návštěvníky i zásobování. V této části jsou 

navrţena parkovací stání pro návštěvníky areálu. 

 Multifunkční budova se skládá z restaurace, fitness centra a sauny. V jeho těsné 

blízkosti se nachází dětské hřiště. 

 Atletický ovál je navrţen na volné ploše a není proto potřeba kácet stromy. Jeho 

součástí je zázemí pro sportovce, zázemí pro diváky a tribuna pro diváky. Zázemí pro 

sportovce se skládá z několika oddělených šaten, jejichţ součástí jsou hygienické prostory. 



 Zázemí pro diváky je rozděleno na hygienické prostory pro ţeny a muţe a 

bezbariérových prostorů. 

 Volná plocha ve východní části území je vyuţita pro stavbu dětského dopravního 

hřiště.   

4.3 Urbanistický návrh B 

Druhá varianta se skládá ze zastřešené sportovní haly napojené na multifunkční budovu, 

atletického oválu, dětského dopravního hřiště a dalších doplňujících zařízení vhodně 

rozmístěných na celém území. Pro podrobnější zpracování byla vybrána tato varianta, a to 

především z důvodu mnohem lepší vyuţitelnosti areálu. V první variantě je do velké míry 

vyuţití areálu odkázáno na počasí. V zimních měsících a během ostatních dní celého roku 

je v případě nepřízně počasí areál z větší části nevyuţitelný. Tento problém odpadá v druhé 

variantě, a to díky zastřešené sportovní hale, kterou je moţno vyuţívat celoročně. Dalším 

důvodem je sloučení zázemí sportovců a diváků u atletického oválu do jedné budovy a 

s tím spojené menší náklady na výstavbu. 

 Hlavní vstup do areálu je navrţen ze západní části a navazuje na příjezdovou 

komunikaci, ulici Holvekovu. V této části se nachází parkovací plochy s  kapacitou 80 

parkovacích stání pro osobní automobily a 5 parkovacích stání pro tělesně postiţené. Tato 

brána slouţí jak pro příjezd návštěvníků, tak i pro zásobování a svoz odpadu. Druhý vstup 

je navrţen v severozápadní části a slouţí pouze pro pěší návštěvníky. 

4.3.1 Sportovní hala a víceúčelová budova - SO 01  

Sportovní hala je navrţena o půdorysných rozměrech 35x50 m a výšce 10 m. Nosnou část 

tvoří ocelová konstrukce, která je sloţena z rámů, jenţ jsou sestaveny z nosných ocelových 

sloupů. Nosnou konstrukci střechy tvoří ŢB prefabrikované vazníky a vaznice. Pro 

opláštění stěn i střechy haly je pouţitý sendvičový panel, který vytváří kompletní zateplený 

plášť. Základy jsou řešeny jako základové patky pod jednotlivými sloupy. Největší plochu 

zabírá víceúčelové hřiště, jehoţ velikost je 18x40 m a slouţí pro házenou, florbal, tenis, 

košíkovou, volejbal, nohejbal, badminton.  

Na jedné podélné straně hřiště se nachází sklady pro veškeré potřeby haly, ať uţ 

sportovní, úklidové nebo údrţbářské, dále ošetřovna, kancelář vedení haly a jedna šatna 

pro sportovce. Ošetřovna je vybavena lehátkem, skříňkou s potřebami první pomoci a 



nosítky. Šatna je navrţena jako věšáková pro 20 sportovců.  Na druhé straně jsou prostory 

pro sportovce a pro diváky, které jsou od sebe odděleny vrátnicí. Zázemí pro sportovce se 

skládá ze šaten a hygienických prostor. Šatny jsou zde 4, jedna pro tělesně postiţené, 2 

skříňkové, kaţdá pro 12 sportovců, a jedna věšáková pro 20 sportovců.  

Část pro diváky se skládá z hygienických prostorů a schodiště na tribunu, jenţ se 

nachází podél hřiště nad zázemím pro sportovce a diváky. V úrovni tribunu je také bufet 

pro občerstvení diváků. Tribuna je navrţena celkově pro 120 sedících diváků, ve 3 řadách 

po 40 sedadlech. Šířka sedadel je 50 cm, šířka stupňů je 80 cm a diváci v řadách sedí přímo 

za sebou.  

Víceúčelová budova je navrţena jako nepodsklepená jednopodlaţní budova o 

půdorysných rozměrech 18x35 m a výšky 3 m a skládá se z restaurace, sauny a fitness 

centra. Obvodové nosné zdivo je provedeno z cihlových tvárnic Heluz tloušťky 300 mm, 

vnitřní nosné zdivo z cihlových tvárnic Heluz tloušťky 240 mm a vnitřní nenosné příčky 

jsou z cihlových tvárnic Heluz tloušťky 100 mm . Základy jsou řešeny jako základové pásy 

pod nosnými stěnami. Střecha je z plechové krytiny. 

Restaurace je navrţena pro 32 hostů. Součástí prostorů restaurace jsou hygienické 

prostory pro hosty, rozdělené na dámské a pánské. Část pro zaměstnance se skládá ze šatny 

s hygienickým zařízením, z WC a denní místnosti. Souvisejícími provozy jsou sklady 

jednotlivých surovin a kuchyně.  

 Sauna je navrţena celkově pro 8 osob a je rozdělena na dvě části, dámskou a 

pánskou, po 4 osobách. Kaţdá z částí se skládá ze vstupního prostoru s čekárnou, šatny, 

vlastního prostoru sauny s potírnou, sprchami, bazénem, odpočívárnou a WC a z jedné 

místnosti určené pro masáţe. Potírna bude vybavena lavicemi pro sezení nebo leţení a 

saunovými kamny. Bazén bude napuštěn studenou vodou a bude slouţit pro ochlazení po 

výstupu s potírny. V odpočívárně se budou nacházet 2 relaxační lehátka. Místnost pro 

masáţe bude vybavena masáţním lehátkem, které má přídavnou opěrku pro hlavu s 

otvorem pro obličej a přídavné opěrky pro ruce a lokty.  

 Fitness centrum je rozděleno na dvě části. První se skládá z dvou místností, dámské 

a pánské části, slouţících jako šatny, jejichţ součástí jsou hygienické prostory. Druhá větší 

část slouţí pro samotné cvičení a je ještě rozdělena na další menší zóny, a to fitness zónu, a 

kardio zónu. Fitness zóna bude vybavena posilovacími stroji pro procvičení celého těla, 



k čemuţ slouţí posilovací lavice, posilovací věţe a činky různé váhy. Kardio zóna bude 

vybavena běţeckými pásy, steppery, rotopedy, veslařskými trenaţéry. 

 Pro zaměstnance jak sauny, fitness centra, tak i správce haly se v budově nachází 

místnost slouţící jako šatna s hygienickým zařízením.  

4.3.2 Atletický ovál - SO 02  

Atletický ovál je stejně jako v první variantě navrţen na volné ploše a není proto nutné 

kácení ţádných stromů. Ovál se skládá ze samotného oválu, sprinterské rovinky, sektoru 

pro skok daleký, fotbalového hřiště, dvou víceúčelových hřišť, dvou stolů pro stolní tenis a 

tribuny pro diváky. Ovál je délky 250 m a má 4 běţecké dráhy šířky 1,25 m. Poloměr 

zatáčky je 24 m a délka rovinky je 48,66 m. Sprinterská rovinka je délky 120 m a má stejně 

jako ovál 4 dráhy šířky 1,25 m. Obě tyto části budou mít stejný povrch, a to Alsatan SC. 

Skládá se z  10 mm silné podloţky vyrobené z SBR granulátu, polyuretanového pojiva a 

dvou nástřiků ze speciální směsi velmi jemného EPDM granulátu a červeného polyuretanu 

se speciální protiskluzovou texturou povrchu. Vyznačuje se malými nároky na údrţbu, 

přesto s výbornými vlastnostmi. 7    

Skladba atletického okruhu: 

- hrací povrch Alsatan SC tl. 10mm, 

- koberec ASB tl. 40mm, 

- asfaltový koberec otevřený tl. 50mm, 

- štěrk tl. 220mm, 

- štěrkopísek tl. 80mm, 12    

Sektor pro skok daleký se nachází uvnitř oválu. Rozběhová dráha je délky 45 m, 

doskočiště je délky 10 m a šířky 2,75 m. Rozběhová dráha má stejný povrch jako ovál, 

tedy Alsatan SC. 

Fotbalové hřiště je situováno v podélné ose oválu. Dvě víceúčelová hřiště jsou 

situována kolmo na fotbalové hřiště a mají rozměry 26x14 m. Slouţí pro tenis, košíkovou, 

fotbal, volejbal, nohejbal. Povrch hřišť je polyuretanový. Je vyroben pouze z ALSYPLAY 

EPDM granulátu v jedné vrstvě o síle 11 mm, bez příměsi recyklované, černé gumy, čímţ 

se dosahuje maximální trvanlivosti. Hlavní předností tohoto povrchu je maximální 

trvanlivost a bezúdrţbovost. Je vhodný na namáhaná sportoviště, školní hřiště, atd. 8   

 



Skladba hřišť: 

- hrací povrch ALSYPLAY EPDM tl. 11mm, 

- koberec ASB tl. 40mm, 

- asfaltový koberec otevřený tl. 50mm, 

- štěrk tl. 220mm, 

- štěrkopísek tl. 80mm, 12   

Fotbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměru 54x30 m. Brankové území má 

tvar obdélníku a jeho šířka je 3 m na kaţdou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do 

hřiště je 6 m. Branka je umístěna na brankové čáře a její šířka je 3 m a výška 2 m. 

Tenis se hraje na kurtu obdélníkového půdorysu a je velikosti 23,77x10,97 m a 

okolo postranních čar musí být volná plocha 3,51 m a za zadními čarami 6,36 m. Kurt je 

rozdělen sítí, která je uprostřed ve výšce 0,914 m a 1,07 m na okraji.  

  Košíková se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 26x14 m. Odchylky jsou 2 

m více nebo méně na délku a 1 m více nebo méně na šířku. Volný prostor kolem hřiště na 

všech stranách je 2 m. Desky za koši jsou 1,8 m široké a 1,2 m vysoké a jsou upevněny 

kolmo k hřišti, rovnoběţně s koncovými čarami. Spodní okraje desky je ve výši 2,75 m nad 

hřištěm. 

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18x9 m a je rozděleno na 

poloviny střední čárou, nad kterou visí jeden metr vysoká síť. Horní  hrana sítě vede 2,4 m 

nad zemí při zápasech muţů a 2,2 m při zápasech ţen. Volný prostor za koncovými čárami 

je 3-8 m a kolem postranních čar 3-5 m. 

Nohejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18x9 m a je rozděleno na 

poloviny sítí, jejíţ horní okraj je ve výši 1,1 m od povrchu hřiště.   

Stolní tenis se skládá ze dvou stolů. Hrací prostor pro jeden stůl je 12x6 m a stoly 

jsou umístěny vedle sebe. Stůl má tvar obdélníku dlouhého 2,74 m a širokého 1,15 m. 

Povrch stolu je vodorovný a je ve výši 0,76 m od země. Budou vyrobeny z betonu a 

připevněny natrvalo k zemi. 

Tribuna pro diváky je situována u sprinterské rovinky a je navrţena pro 120 

sedících diváků. Sedadla jsou rozmístěna ve třech řadách po 40 místech. Šířka sedadel je 

50 cm, šířka stupňů je 80 cm a diváci v řadách sedí přímo za sebou. Na tribunu navazuje 



další budova, ve které se nachází hygienické prostory pro diváky a také bufet, jenţ slouţí 

pro občerstvení jak diváků, tak i sportovců. 

Atletický ovál je doplněn vybavením sportovišť pro jejich maximální vyuţití. Jedná 

se o fotbalové branky, tenisové a volejbalové sítě, koše na basketbal, kryté střídačky, 

startovací bloky a překáţky pro atletické disciplíny, stojany. 

4.3.3 Zázemí u atletického oválu - SO 03  

Budova zázemí se nachází v těsné blízkosti atletického oválu. Je navrţena jako 

nepodsklepená jednopodlaţní budova o půdorysných rozměrech 12,6 x 43,5 m a skládá se 

ze dvou částí. Jedna část je určena pro sportovce a druhá pro diváky.  Při vstupu do části 

pro sportovce je na jedné straně chodby situována vrátnice a na druhé straně sklad 

sportovního náčiní a ošetřovna. Za těmito prostory se nachází šatny pro sportovce s 

hygienickým zařízením. Celkem je zde 6 oddělených šaten, z nichţ dvě jsou navrţeny 

věšákové pro 24 sportovců, tři šatny skříňkové pro 15 sportovců a jedna šatna pro tělesně 

postiţené. Součástí všech šaten jsou hygienické prostory, tzn. WC, umyvadla a sprchy. 

 Část pro diváky se skládá z bufetu, WC pro ţeny a muţe a dvou bezbariérových 

WC. V prostorech bufetu se nachází místnost slouţící jako šatna s hygienickými prostory, 

dále místnost skladu. 

4.3.4 Dětské dopravní hřiště - SO 04 

Dětské dopravní hřiště se nachází ve východní části řešeného území. Slouţí pro děti 

školního a předškolního věku k praktické výuce dopravní výchovy a pravidel silničního 

provozu. Skládá se z cest určených pro jízdu jak na koloběţce, trojkolce, tak i na kole a 

chodníků. Cesty jsou navrţeny tak, aby co nejvěrohodněji kopírovaly situaci na běţných 

pozemních komunikacích, tzn. několik křiţovatek, kruhový objezd, kříţení 

s komunikacemi pro pěší.  Jsou vybaveny dopravním značením vodorovným a svislým, 

semafory, přechody pro chodce, které navazují na síť chodníků. 

4.3.5 Dětské hřiště - SO 05  

Součástí areálu je dětské hřiště, které má celkovou plochu 300 m
2 

. Povrch bude zhotoven 

z pryţové dlaţby, jenţ je vyrobena z pryţového granulátu a pojivem je polyuretan. K jejím 

přednostem patří výborné tlumení nárazů a zvuků, dále vodopropustnost, elastičnost a 

nesmýkavost. Dětské hřiště bude vybaveno prvky pro děti, např.: skluzavky, houpačky, 



sportovní komplex s lezeckou stěnou, kolotočem. Všechny tyto prvky budou zajištěny 

příslušnou firmou. 

 

Obr. 4: Sportovní komplex s lezeckou stěnou 13 

4.3.6 Zpevněné plochy – komunikace 

Komunikace bude zbudována v jihozápadní části areálu a navazovat na silnice II.třídy, 

ulici Holvekovu. Bude slouţit jako hlavní vjezd do areálu a to jak pro příjezd návštěvníků, 

tak i pro zásobování. Typ vozovky bude ABS D1-N-1-IV-PII tloušťky 42 cm. Parkovací 

plochy budou mít kapacitu 80 parkovacích míst pro osobní automobily a 5 parkovacích 

míst pro tělesně postiţené. Typ vozovky bude D2-N-3-V-PII tloušťky 32 cm. 

 Parkovací plochy pro osobní automobily se nacházejí u vjezdu do areálu 

v jihozápadní části areálu. Výpočtem dle ČSN 73 6110 byl stanoven počet 80 parkovacích 

stání a 5 parkovacích stání pro tělesně postiţené. 

 

 

 



Výpočet parkovacích stání 

Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových 

Počet 

účelových  Počet míst 

     jednotek na 1 stání jednotek   

Sportoviště s diváky místa pro diváky 12 240 20 

Sportoviště tréninkové,         

rekreační návštěvníci 2 60 30 

Hostinec plocha pro hosty m
2
 15 80 5,33 

      Celkem 55,33 

Tab. 1: Výpočet parkovacích stání 

Celkový počet parkovacích míst je 55,33. Pro výhledový koeficient automobilizace 1,25 je 

potřeba tento počet vynásobit 1,25. 

55,33*1,25 = 69,16  70 parkovacích stání 

Pro doplňující zařízení areálu je navrţeno 10 parkovacích stání. 

 Při výjezdu z areálu na hlavní komunikaci bylo potřeba vyřešit rozhledové 

trojúhelníky, které jsem řešil dle norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6101. Při řešení bylo 

potřeba upravit umístění zastávky městské hromadné dopravy a při tom také její 

rekonstrukci. Stanovení polohy zastávky bylo řešeno na základě normy ČSN 73 6425. 

 Místo pro umístění kontejnerů na komunální odpad se nachází u hlavního vjezdu do 

areálu a je zajištěn dostatečný prostor pro vozy technických sluţeb. 

4.3.7 Zpevněné plochy – chodníky 

Pěší komunikace budou mít šířku 2 m a jejich povrch je navrţen ze zámkové dlaţby. 

Skladba:   

- zámková dlaţba přírodní, tl. 6 cm, 

- písek, tl. 4 cm, 

- hutněný štěrkopísek, tl. 10 cm,   

4.3.8 Mobiliář 

Areál je vybaven doplňujícími prvky, mezi které patří lavičky, odpadkové koše, 

osvětlovací tělesa. Tyto prvky jsou vhodně rozmístěny po celé ploše areálu. Konstrukce 

lavičky je kovová, kovové nohy jsou ošetřeny plastovými chrániči a na konstrukci jsou 

našroubovány latě pozinkovanými šrouby. Latě jsou ve smrkovém provedení. Délka 

lavičky je 1500 mm, výška 840 mm a šířka 680 mm. Odpadkový koš má kovový podstavec 



na drátěných noţkách. Tělo koše je z dřevěných masivních latí mořených speciálním 

lakem pro venkovní pouţití. Vnitřní vyjímatelná vloţka je pozinkovaná. Objem koše je 45 

l, výška 590 mm, průměr 390 mm a hmotnost 10 kg. 

 V jihovýchodní části areálu bude zpevněná plocha s třemi pergolami, mezi kterými 

bude místo pro ohniště. Pergola je zhotovena z velmi kvalitního, opracovaného smrkového 

dřeva. Půdorysné rozměry jsou 4 x 4 m, půdorysné rozměry krovu jsou 5 x 5 m, šířka mezi 

sloupky je 1,82 m a stojky jsou profilu 120 x 120 mm. 

 Všechny stavební objekty budou doplněny stojany na jízdní kola. 

4.4 Inţenýrské sítě 

4.3.1 Vodovod 

Areál bude napojen na veřejný vodovodní řád DN 150, který je ukončen 220 m jiţně od 

areálu. Je proto potřeba vybudovat prodlouţení tohoto řádu aţ k areálu. Přívodní řád 

k areálu vede přes revizní šachtici a dále je vodovod rozveden do stavebních objektů  SO 

01 a SO 03.  Revizní šachtice se skládá s uzavíracího ventilu, vodoměru, zkušebního 

ventilu, zpětného ventilu a vypouštěcího ventilu.   

Výpočet spotřeby vody 

Průměrná spotřeba vody za den se vypočítá podle vzorce Qp = p ∙ s.p.v.  

p – počet měrných jednotek [m.j.] 

s.p.v. - specifická potřeba vody [l/os∙den]…pro sportovní zařízení 60 l/os∙den 

Maximální denní potřeba vody se vypočítá podle vzorce Qmax,d = Qp ∙ kd 

Qp – průměrná spotřeba vody za den [l/den] 

kd - koeficient denní nerovnoměrnosti…1,4 

Maximální hodinová potřeba vody se vypočítá podle vzorce Qmax,h = (Qmax,d ∙ kh)/24 

Qmax,h - maximální hodinová potřeba vody [l/h] 

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti…1,8 

Sportovní hala a víceúčelová budova - SO 01 

Sportovci: 

p = 88 m.j. 

s.p.v. = 60 l/os∙den 

Qp = p ∙ s.p.v. = 88 ∙ 60 = 5280 l/d 



Qmax,d = Qp ∙ kd = 5280 ∙ 1,4 = 7392 l/den 

Qmax,h = (Qmax,d ∙ kh)/24 = (7392 ∙ 1,8)/24 = 13306/24 = 554,4 l/h = 0,154 l/s 

Diváci + restaurace: 

p = 152 m.j. 

s.p.v. = 30 l/os∙den 

Qp = p ∙ s.p.v. = 152 ∙ 30 = 4560 l/d 

Qmax,d = Qp ∙ kd = 4560 ∙ 1,4 = 6384 l/den 

Qmax,h = (Qmax,d ∙ kh)/24 = (6384 ∙ 1,8)/24 = 11491,2/24 = 478,8 l/h = 0,133 l/s 

Návrh DN 

DN = √(Qmax,h ∙ 4)/¶ = √(((0,154+0,133) ∙ 4)/ ¶) = √(1,148/¶) = 0,60 => DN 80 

Atletický ovál - SO 02 

Sportovci: 

p = 105 m.j. 

s.p.v. = 60 l/os∙den 

Qp = p ∙ s.p.v. = 105 ∙ 60 = 6300 l/d 

Qmax,d = Qp ∙ kd = 6300 ∙ 1,4 = 8820 l/den 

Qmax,h = (Qmax,d ∙ kh)/24 = (8820 ∙ 1,8)/24 = 15876/24 = 666,5 l/h = 0,185 l/s 

Diváci: 

p = 120 m.j. 

s.p.v. = 30 l/os∙den 

Qp = p ∙ s.p.v. = 120 ∙ 30 = 3600 l/d 

Qmax,d = Qp ∙ kd = 3600 ∙ 1,4 = 5040 l/den 

Qmax,h = (Qmax,d ∙ kh)/24 = (5540 ∙ 1,8)/24 = 9072/24 = 378 l/h = 0,105 l/s 

Návrh DN: 

DN = √(Qmax,h ∙ 4)/¶ = √(((0,185+0,105) ∙ 4)/ ¶) = √(1,152/¶) = 0,61 => DN 80 

Návrh DN pro přívodní řád k areálu: 

DN = √(Qmax,h ∙ 4)/¶ = √(((0,154+0,133+0,185+0,105) ∙ 4)/ ¶) = √(2,3/¶) = 0,85 => DN 100 

 



4.3.2 Kanalizace  

V přilehlé komunikaci se nachází kanalizační řád DN 800, do kterého je svedena jak 

splašková, tak i dešťová voda. Kanalizační řád se napojuje do vodního toku, je tedy nutné 

vybudovat čističku odpadních vod (ČOV), která bude slouţit pro čištění splaškových 

odpadních vod. Typ ČOV bude AS-VARIOcomp 80 N. Návrh velikosti a typu biologické 

ČOV viz. Příloha č. 3. 

Výpočet splaškové kanalizace 

Mnoţství splaškových vod vychází ze spotřeby vody. 

Qp - průměrná denní produkce splaškových vod 

Maximální hodinová produkce splaškových vod se vypočítá podle vzorce: 

Qmax,h = (Qp ∙ kmax)/24 

kmax - koeficient maximální denní nerovnoměrnosti…4 

Sportovní hala a víceúčelová budova - SO 01 

Qp = 14 400 l/d 

Qmax,h = (Qp ∙ kmax)/24 = (14400 ∙ 4)/24 = 57600/24 = 2400 l/h = 0,67 l/s 

Návrh DN dle Stavby vodovodů a kanalizací - obr 9.4 => DN 200 

 

Atletický ovál - SO 02 

Qp = 13 500 l/d 

Qmax,h = (Qp ∙ kmax)/24 = (13500 ∙ 4)/24 = 54000/24 = 2250 l/h = 0,625 l/s  

Návrh DN dle Stavby vodovodů a kanalizací - obr 9.4 => DN 200 

Návrh DN od ČOV k stávající kanalizaci => DN 250 

Svod dešťové kanalizace z komunikací a parkovacích ploch  bude zajištěn pomocí 

obrubníkových vpustí. K čištění vody od ropných látek před vyústěním do kanalizačního 

řádu bude pouţit odlučovač lehkých kapalin. Atletický ovál bude pomocí příčného spádu 

odvodněn do liniového štěrbinového odvodňovacího ţlabu. Odvodnění hřišť je navrţeno 

pomocí drenáţního systému. Drenáţe jsou svedeny do potrubí a následně do kanalizace. 

Dešťová voda ze zázemí u atletického oválu a z dětského hřiště bude svedena do 

vsakovacích bloků. Jejich počet a velikost viz. Příloha č.2 

Dešťové vody z dopravního hřiště a chodníků nejsou nikam odváděny, předpokládá 

se jejich vsakování do okolních zelených ploch. 



Výpočet dešťové kanalizace 

Celkový průtok dešťové vody se stanoví pomocí vzorce Q=A ∙ Ψ ∙ qs, kde  

Q – průtok [l/s] 

A – plocha [ha] 

Ψ – odtokový koeficient  

qs – intenzita deště [l/s∙ha] 

Sportovní hala a víceúčelová budova - SO 01 

A = 0,238 ha 

Ψ = 0,9 

qs = 128 l/s∙ha 

Q = A ∙ Ψ ∙ qs = 0,238 ∙ 0,9 ∙ 128 = 27,42 l/s 

Komunikace a parkovací plochy 

A = 0,203 ha 

Ψ = 0,9 

qs = 128 l/s∙ha 

Q = A ∙ Ψ ∙ qs = 0,203 ∙ 0,9 ∙ 128 = 23,386 l/s 

Atletický ovál - SO 02 

A = 0,62 ha 

Ψ = 0,9 

qs = 128 l/s∙ha 

Q = A ∙ Ψ ∙ qs = 0,62 ∙ 0,9 ∙ 128 = 71,424 l/s 

Návrh DN podle programu Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0 => DN 200 

4.3.3 Elektrická energie 

Areál bude napojen na nově vybudovanou trafostanici, která bude napojena na stávající 

podzemní kabelové vedení s nízkým napětím 0,4 kV. Z trafostanice budou napojeny 

stavební objekty SO 01 a S0 03. 

Výpočet potřeby elektrické energie 

Výpočet má pouze orientační charakter a to vzhledem k tomu, ţe byl proveden na základě 

výpočtu spotřeby elektrické energie pro bytové jednotky. (1 byt = 4 lidé) 

Stanovení potřeby elektrické energie podle specifické potřeby účelové jednotky: 

Pb = Σ Pbi ∙  ß ni  

Pb - výpočt.příkon;  ß ni  - soudobost pro n-bytů 



Sportovní hala a víceúčelová budova 

Stupeň elektrifikace B1 = byt s osvětlením, drobné spotřebiče + el.sporák s troubou 

Počet jednotek pro stanovení ß ni  : 22 

Pbi = 6,8 

ß ni  = 0,4 

Zázemí u atletického oválu 

Stupeň elektrifikace C = dtto B1 + příprava TUV + plně elektrifikováno vč. klimatizace 

Počet jednotek pro stanovení ß ni  : 22 

Pbi = 17,6 

ß ni  = 0,39 

Pb = Σ Pbi ∙ ß ni = 22 ∙ 6,8 ∙ 0,4 + 27 ∙ 17,6 ∙ 0,39 = 59,84 + 185,33 = 245,17 kVA 

Návrh trafostanice: 1x TS 400 kVA  

4.3.4 Veřejné osvětlení 

V celém areálu jsou navrţeny rozvody venkovního osvětlení, jenţ slouţí k osvětlení 

komunikací, parkovacích ploch a chodníků. Rozvody budou napájeny pomocí dvou 

trafostanic, které se nachází v blízkosti obou vstupů do areálu.  Vzdálenost mezi 

jednotlivými svítidly je přibliţně 30 m. Rozměry svítidla jsou 650 x 590 mm a je 

namontováno na sloupy průměru 60 mm. Horní kryt je hliníkový plech s ochranným 

nátěrem. Rozvody kabelů veřejného osvětlení jsou rozděleny do několika okruhů. 

4.3.5 Plynovod 

Areál bude napojen na plynovod, který je ukončen, stejně jako vodovod, 220 m jiţně od 

areálu. Stávající síť je STL z ocelových trubek DN 100. Je proto potřeba vybudovat 

prodlouţení tohoto řádu aţ k areálu z ocelových trub DN 80. Na plynovod bude napojen 

objekt SO 01 přes HUP, jehoţ součástí je plynoměr, regulátor tlaku plynu a uzávěry.  

4.3.6 Sdělovací kabely 

Na jiţní hranici území se nachází podzemní vedení sdělovacích kabelů, na které se napojí 

nové rozvody kabelů a rozvedou se do objektů SO 01 a SO 03. 

 

 

 



4.5 SWOT analýza 

Silné stránky řešeného území 

- moţnost sportovních a rekreačních aktivit 

- rychlá dostupnost z centra města 

- rovinatý terén 

Slabé stránky řešeného území 

- nepříliš atraktivní část města Ostravy 

- blízkost silničního tahu mezi centrem Ostravy a Vratimovem 

Příleţitosti 

- zlepšení ţivotní úrovně v obci 

- moţnost podnikání 

Hrozby 

- neochota úřadů při řešení změny územního plánu 

- nezájem obyvatel k vyuţití území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Předpokládané náklady navrhovaného řešení 

Pro stanovení nákladů stavební části byly pouţity Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 

2010 (ÚRS Praha) 14 a Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury pro rok 2009 

(ÚÚR Brno) 15. Jedná se o hrubý propočet nákladů, který má charakter pouze orientační.  

Poloţka   Počet mj mj Cena za mj [Kč] Cena celkem [Kč] 

Sportovní hala   18908,06 [m
3
] 5327 100726112 

Víceúčelová            

budova   3036,6 [m
3
] 5779 17548511 

Atletický ovál  plocha atletického       

  oválu 1676 [m
2
] 2084 3 492 784 

   plocha hřišť 1620 [m
2
] 2024 3 278 880 

  ostatní plochy 2913 [m
2
] 1909 5 560 917 

Zázemí u            

atletického oválu    1644,3 [m
3
] 5575 9 166 972 

Dětské dopravní           

hřiště   580 [m
2
] 972 536 760 

Dětské hřiště zpevněná plocha 300 [m
2
] 1390 417 000 

  vybavení       223 925 

Vodovodní přípojka   430 [m] 3100 1 333 200 

Kanalizační přípojka splašková 194 [m] 3700 717 800 

  dešťová 168 [m] 4100 1 406 600 

Elektro přípojka   984 [m] 984 184 008 

Plynová přípojka   330 [m] 3087 1 018 710 

Zpevněné plochy -            

chodníky   3145 [m
2
] 906 2 849 370 

Zpevněné plochy -  komunikace 1150 [m
2
] 1220 1 403 00 

komunikace parkoviště 880 [m
2
] 917 2 209 960 

Terénní úpravy         3 545 600 

      

Celkové náklady stavební části     154 216 910 

Tab. 2: Náklady navrhovaného řešení 

 

 

 

 

 

 



6 Závěr 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo navrhnout optimální řešení sportovně rekreačního 

areálu v Ostravě – Kunčičkách. V této části města se ţádné podobné zařízení nenachází a 

areál bude slouţit k sportovním a rekreačním aktivitám, jak ţákům a studentům škol, tak i 

široké veřejnosti. Návrh tématu byl zadán úřadem městského obvodu Slezská Ostrava. 

Návrhu řešení předcházel průzkum území a sběr potřebných dat a podkladů a jejich 

následné zpracování.   

 Bakalářská práce obsahuje variantní řešení sportovně rekreačního areálu, návrh 

dopravního řešení, napojení na inţenýrské sítě a předpokládané náklady řešení. 

 Sportovní hala s víceúčelovou budovou byla navrţena tak, aby umoţnila vyuţití jak 

školami, tak i širokou veřejností. Vyhovuje také poţadavkům pro bezbariérové uţívaní.   

 Atletický ovál se zázemím byl stejně jako sportovní hala navrţen pro vyuţití jak 

školami, tak i širokou veřejnosti. Přilehlá tribuna umoţňuje divákům sledovat pořádané 

zápasy nebo turnaje. 

 Dopravní hřiště slouţí pro děti školního a předškolního věku k praktické výuce 

dopravní výchovy a pravidel silničního provozu. 

 Náklady na výstavbu celého areálu se pohybují okolo sto padesáti milionů korun. Je 

to pouze orientační cena a dá se předpokládat, ţe konečné náklady budou o něco vyšší. 

Vzhledem k výši nákladů je moţné realizaci rozdělit do více etap. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu 

 

Bývalý vjezd do areálu 

 

 

Volná část území 

 

 

Fotbalové hřiště z východu 



 

Fotbalové hřiště ze západu 

 

Současný stav chodníků 

 

Současný stav chodníků 

 

 



Příloha č. 2 – Výpočet objemu vsakovací nádrţe 

Zázemí u atletického oválu – SO 03 

Odvodňovaná plocha AE = 
548,1

 m
2
  

Odtokový koeficient ψm = 
0,9

  

Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95  

Zvolená četnost dešťů n =  
0,2

rok
-1 

kf hodnota 

[m/s] 

Šířka 

výkopu 

[m] 

Hloubka 

výkopu 

[m] 

kf = 1*10
-3 bR = 0,60 hR = 0,42 

kf = 5*10
-4 bR = 1,20 hR = 0,84 

kf = 1*10
-4 bR = 1,80 hR = 1,26 

kf = 5*10
-5 bR = 2,40 hR = 1,68 

kf = 1*10
-5 bR = 3,00 hR = 2,10 

kf = 5*10
-6 bR = 3,60 

  
kf = 1*10

-6 bR = 4,20 

  
bR = 

 
Místní sráţkové údaje 

T [min] in [l/(s*ha)] 

15 128
  

Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR   
0,4

 

Výpočet 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = 9.9 m 

Doporučený objem nádrţe (pro vsakovací 

bloky, tunely) 
Vdop = 7.5 m

3 

Objem nádrţe po přepočtu na rozměry bloku V = 8.2 m
3 

Délka vsakovací jímky Lvsak = 10.8 m  

 

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = 27 ks 

Doporučená plocha geotextílie AGeo = 75 m
2 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = 108 ks 

 

 

 



Dětské hřiště – SO 05 

Odvodňovaná plocha AE = 
320

 m
2
  

Odtokový koeficient ψm = 
0,9

  

Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95 

Zvolená četnost dešťů n = 
0,2

rok
-1 

kf hodnota 

[m/s] 

Šířka 

výkopu 

[m] 

Hloubka 

výkopu 

[m] 

kf = 1*10
-3 bR = 0,60 hR = 0,42 

kf = 5*10
-4 bR = 1,20 hR = 0,84 

kf = 1*10
-4 bR = 1,80 hR = 1,26 

kf = 5*10
-5 bR = 2,40 hR = 1,68 

kf = 1*10
-5 bR = 3,00 hR = 2,10 

kf = 5*10
-6 bR = 3,60 

  
kf = 1*10

-6 bR = 4,20 

  
bR = 

 
Místní sráţkové údaje 

T [min] in [l/(s*ha)] 

15 128
  

Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR   
0,4

 

Výpočet 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = 5.8 m 

Doporučený objem nádrţe (pro vsakovací 

bloky, tunely) 
Vdop = 4.4 m

3 

Objem nádrţe po přepočtu na rozměry bloku V = 4.5 m
3 

Délka vsakovací jímky Lvsak = 6 m 

  

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = 15 ks 

Doporučená plocha geotextílie AGeo = 43 m
2 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = 60 ks 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Návrh velikosti a typu biologické ČOV 

Vybavení Jednotka 
Počet 

jednotek 

1 

jednotka 

=  x EO 

Q 

[m
3
/den] 

BSK5 

[kg/den] 

Rodinný dům osoba 
 

1 0 0 

Ubytovna a jednoduchý internát postel 
 

1 0 0 

Ubytovna středně vybavená (např. 

s praním prádla) 
postel 

 
2 0 0 

Kempink návštěvník 
 

0.5 0 0 

Hostinec bez kuchyně 
místo u 

stolu  
0.33 0 0 

Hostinec se studenou kuchyní 
místo u 

stolu  
0.5 0 0 

Hostinec s trojnásobným pouţitím 

místa u stolu 
místo u 

stolu 
32

 
1 4.8 1.92 

Zahrádka 
místo u 

stolu  
0.1 0 0 

Divadlo, kino místo 
 

0.07 0 0 

Sportovní zařízení - návštevníci návštěvník 240
 

0.02 0.72 0.288 

Sportovní zařízení - sportovci sportovec 193
 

0.2 5.79 2.316 

Koupaliště a bazén návštěvník 
 

0.2 0 0 

Škola ţák 
 

0.33 0 0 

Školka ţák 
 

0.2 0 0 

Firma - zaměstnanci ve výrobě zaměstnanec 
 

0.5 0 0 

Firma - administrativa zaměstnanec 
 

0.33 0 0 

Kempink (stanoviště = 70 m
2
) stanoviště 

 
1 0 0 

Přístav kotviště 
 

2 0 0 

 

MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD A PŘIVÁDĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

Mnoţství odpadních vod celkem 11.31 m
3
/den 

Mnoţství organického znečištění celkem 4.524 kg/den 

Počet EO celkem 75.4 EO 



 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (zvolte výrobce a typ) 

Výrobce:  
ASIO

 

Typ:  
Domovní biologická ČOV AS-VARIOcomp 80 N

 

Poznámka:  
Čistírna odpadních vod pro 71-90 EO 

  

Maximální odtok z ČOV po akumulaci 
(pro pouţití ve směšovací rovnici) 

1.25 l/s  

Produkce kalu (sušina kalu 2-4%) 22.4 kg/m
3 

Interval vyváţení 4 měsíce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Vizualizace 

 

Jihozápadní pohled 

 

 

Severozápadní pohled 

 

 

Letecký pohled 



 

 

Severovýchodní pohled na halu 

 

Pohled na zázemí u atletického oválu 

 

 

 



Pohled na plochu před sportovní halou 

 


