
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

Slezská Ostrava – návrh využití plochy pro sportovně - rekreační 

účely (parc.č. 700/1) 

Slezska Ostrava – proposal recovery area for sports and recreational 

purposes (parc.č. 700/1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                         Václav Szwed 

Vedoucí bakalářské práce:                                                                    Ing. Jana Blahutová 

 

 

Ostrava 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Místopřísežné prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně pod vedením Ing. Jany Blahutové a uvedl jsem všechny použité podklady a 

literaturu. 

 

V Ostravě …………………                                 podpis studenta .......................................... 

 



 

Prohlašuji, že 

 

-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

-beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

(bakalářskou) práci užít (§ 35 odst. 3). 

-souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO. 

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

-bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

-beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ……………………..     podpis studenta  ……………………..            

 



Anotace bakalářské práce 

Szwed, V. :Slezská Ostrava – návrh využití plochy pro sportovně - rekreační účely 

 (parc.č. 700/1), Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  Katedra 

městského inženýrství, 2010, stran 35, Bakalářská práce.Úkolem bakalářské práce je 

vytvoření variantního návrhu využití plochy pro  

Sportovně - rekreační účely v části Slezská Ostrava (parc.č. 700/1) v rozsahu územní 

studie. Jedná se o vytvoření urbanistického návrhu, dopravního řešení, technické 

infrastruktury, limity území a zeleně. V úvodu se práce zabývá stručnou rekapitulací 

východisek a definicí, základních poznatků o vymezeném území a dále jsou zde uvedeny 

podklady potřebné k řešení bakalářské práce. Druhou polovinu teoretické částí tvoří 

technická zpráva variantního řešení a stručné ekonomické zhodnocení návrhu. 

V bakalářské práci navrhuji využitelnost plochy této lokality, přičemž jedna varianta je 

komplexně dokončena. Obě varianty se zabývají, využitím plochy pro sportovně - 

rekreační účely a jsou navrhovány i z hlediska návštěvnosti imobilních občanů. Při návrhu 

této územní studie jsem vycházel ze zjištěných skutečností o daném území. 

 

The Annotation of the Bachelor Thesis 

Szwed, V. Slezská Ostrava –The project design of the lot no. 700/1 for sport and 

recreational purposes, Ostrava, Báňská University – Technical University of Ostrava, 

Department of  Municipal Engineering, 2010, 35 pages, Bachelor thesis.  

The aim of this thesis is to design different projects for the lot no. 700/1 in Slezská Ostrava  

for sport and recreational purposes within the planning study. The thesis involves urban 

planning, solutions for transportation, technical infrastructure, space and greenery 

limitations. The introduction deals with the simple recapitulation of solutions and 

definitions, basic observations of the lot provided. The thesis also offers important 

information for solving problems.  The second theoretical part deals with the technical 

report of different solutions and shows simple economical summary of the design. In my 

thesis, I suggest different use of the lot, including access for the disabled people. Only one 

of the projects is fully completed. While writing my thesis I was working with valid 

information gathered about the lot 
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1. ÚVOD  

 

1.1 PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předmětem bakalářské práce je navrhnout sportovně – rekreační využití plochy v části 

Slezská Ostrava (parc.č. 700/1), vycházející ze zadání bakalářské práce. Účelem práce je 

vhodné koncepční uspořádaní plochy pro využití sportovně – rekreačních účelů 

s napojením na danou lokalitu v rámci města. 

Dokumentace bakalářské práce je zpracována ve dvou variantách, přičemž jedna 

z nich je komplexně dokončena. Obě varianty jsou řešeny pro sportovně – rekreační 

využití plochy a zpracované v rozsahu územní studie, které budou obsahovat návrh řešení 

technické infrastruktury, dopravního napojení areálu a urbanistický návrh, to vše 

s možnosti návštěvnosti imobilních občanů. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou části: textové a výkresové. Textová část obsahuje 

popis daného území, návrhy využití plochy, ekonomické zhodnocení až po konečný popis 

variantních řešení, z čehož jedna varianta bude popsána podrobněji se všemi náležitostmi. 

Výkresová část obsahuje dané výkresy, které byly uvedeny v zadání bakalářské práce a 

byly k nim přidány o doplňující výkresy.  

V daném území je snažíme vytvořit novou dominantu okolí a v krajině nastínit 

charakteristickou náplň, využití s důrazem kladeným na rekreaci a aktivity volného času. 

Významným prvkem bude estetické uspořádání veškerých prvků s vlivem na krajinný ráz. 

Proto je nalezení nového významu uspořádaní a využití území hlavním cílem, jenž bude 

uspokojovat a naplňovat potřeby obyvatel města.  



2. DEFINICE A VŠEOBECNÉ POZNATKY 

2.1 URBANISTICKÁ STUDIE 

 

Urbanistická studie je územně plánovací podklad, který řeší územně technické, 

urbanistické a architektonické podmínky využití území. Urbanistická studie se zpravidla 

zpracovává pro území obce nebo její části, výjimečně pro území více obcí. Používá se 

zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní 

plán obce nebo regulační plán. Zpracovává se i pro řešení vybraných problémů v území. 

Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při 

pořizování územního plánu obce nebo regulačního plánu, vychází se při stanovení jejího 

obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahového standardu příslušné územně plánovací 

dokumentace. 

 

2.2 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Pod pojmem občanská vybavenost bychom si měli představit budovy primárně sloužící ku 

prospěchu společnosti. Podstatnou úlohu v samotném návrhu těchto staveb hrají 

urbanistické souvislosti, tzn. napojení stavby na okolí, regulativy, kontext. Jednotlivé 

stavby základního občanského vybavení funkčností úzce souvisí s bytem. Proto o jejIch 

umístění spolurozhodují docházkové vzdálenosti dětí i dospělých. Rozsah základního 

občanského vybavení závisí na velikosti a počtu i složení obyvatel okresku. [5] 

 

2.2.1 SPORT 

Sport je oblastí dobrovolné lidské činnosti, která uspokojuje potřeby sportovců a dalších 

účastníků. Představuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím 

organizované i neorganizované účasti  kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické 

kondice, upevňovaní zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.  

Základní dělení podle výkonnosti:  [17] 

- sport masový, rekreační, 

- sport výkonnostní, 

- sport vrcholový, 

 



 

podle věkové kategorie: 

- sport dětský 

- sport mládeže 

- sport dospělých 

 

2.2.2 REKREACE 

Rekreace se stala nezbytnou součástí životního režimu obyvatelstva a jeho životní úrovně. 

Je formou odpočinku nebo činnosti ve volném čase, která je nezbytná pro existenci a 

rozvoj fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje možnost ke změně prostředí, 

monotónní práce i způsob života, k rozvoji tělesné kultury a k přímému styku s přírodou. 

Není však pouze nezbytnou složkou obnovy sil, neboť doplněná vhodnými zájmy a 

zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu 

jeho osobnosti. Zdravotně preventivní funkce rekreace má však význam největší, neboť 

kompenzuje negativní důsledky pracovního procesu, nevhodného životního prostředí a 

četných tlaků, vyvolaných nedostatky způsobu života ve vysoce organizované a 

hospodářský rozvinuté společnosti. Rekreace je současně předpokladem kvalitního 

pracovního výkonu. Další její ekonomický význam spočívá ve sféře realizace kupní síly 

obyvatelstva. Kromě toho přispívá rekreační funkce ve formě cestovního ruchu k vývoji 

řady hospodářských odvětví, jež vystupují jako dodavatelská sféra. [16] 

 

A) Rekreace každodenní 

Tento druh rekreace je součástí režimu pracovního dne a slouží ke krátkodobému 

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

zákonitostmi sociálního prostředí, které úzce souvisí s urbanismem. Omezený rozsah 

volného času vyžaduje, aby se rekreace odbývala v blízkosti bytu nebo v místě snadno 

dosažitelném místní hromadnou dopravou. Podmínkou kvalitní každodenní rekreace je 

dostatek kvalitních ploch zeleně. [16] 

 

B) Rekreace krátkodobá 

 Představuje formu krátkodobého zotavení, které je součástí režimu pracovního týdne a 

naplní 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. [16] 



 

2.2.3 NEORGANIZOVANÁ TĚLESNÁ VÝCHOVÁ  

Plochy pro udržování neorganizované rekreační tělovýchovy a sportu mají garantovat 

každodenní příležitosti pro rekreaci, sport a pobyt ve vyhovujícím prostředí, především 

v blízkosti bydliště. Popisuje druh tělocvičné aktivity s dominujícím formativním a 

vzdělávacím zaměřením, jejímž cílem je zajistit harmonický rozvoj a optimální tělesnou 

zdatnost, adekvátní požadavkům současného života. Cílem je formovat člověka po stránce 

fyzické, psychické i sociální tak, aby dosahované výsledky odpovídaly celospolečenským 

požadavkům. Z toho vyplývají i její úkoly kladené společnosti na nutnost zdravotní, 

vzdělávací, speciální. Zařízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu např. 

spojením příležitosti k pohybu se zábavou a společenskými kontakty - mají být přitažlivá a 

dostatečně atraktivní. Tato zařízení a plochy (jako centra pohybových aktivit) musejí být 

utvářena ve shodě s požadavky a úmysly občanů o prostředí, v němž je příjemné trávit 

volné chvíle, a to pro všechny věkové a zájmové skupiny včetně imobilních občanů. [5] 

Sportovní areál je soubor budov a technického vybavení soustředěných na jednom 

místě tak, aby umožnily provozování sportovních aktivit. [1] 

Hřiště je místo určené pro provozování určitého sportu nebo hry. V pravidlech jsou 

většinou přesně určeny tvary a rozměry hřiště a často i jeho povrch a další parametry. 

Kromě hrací plochy se na hřišti často nacházejí další předměty či zařízení potřebné pro 

příslušnou hru. [1] 

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu, kde se mohou děti volně 

pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště atd.) 

k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovaných v rámci možnosti a určení 

hřiště. Svobodný pohyb pro prostranství a možnost využívat veškerého vybavení a součástí 

hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno plotem, důležitým aspektem jsou stromy, 

které tvoří potřebný polostín. [1] 

Sportovní areály, plochy a zařízení většího rozsahu a s větším počtem návštěvníků, 

které vyžadují rozptylové prostory a rozsáhlé prostory pro odstavování motorových 

vozidel, vytvářejí zpravidla vlastní veřejné prostory. Tato zařízení bývají součástí 

urbanistické struktury, avšak jejich výrazný a specifický vzhled je předurčuje k úloze 

výrazných orientačních bodů v zástavbě. [1] 



Bikros je individuální sport, při němž jezdci závodí mezi sebou na speciálně 

uzavřených a upravených tratích s řadou skoků. Používají se speciálně sestrojená kola o 

poloměru kol 16 až 24 palců s pevnou vidlicí. Celá trať je většinou vystavěna na malé 

ploše a mezi startem a cílem je jen malý výškový rozdíl. Rozhodující je rychlost, ale také 

cit pro kolo, drzost ve skocích. Základem každé tratě je startovní pahorek. Skoky jsou 

dělané z hlíny a jako vrchní povrch bývá nejvíce používána šotolina, tratě jsou vždy pevně 

uválcované. Skoky na dráze jsou různé, a to jak velikostně, tak typově. Každá dráha má 

unikátní skoky. Nejzajímavější jsou dvojskoky, trojskoky. Při těchto jízdách vznikají často 

kolize, proto jezdci mají výbavu v podobě přilby, rukavic, dresu s dlouhým rukávem a 

dlouhé kalhoty. Hodně z nich pak navíc pro svou bezpečnost mívá chrániče kolen, loktů a 

páteře. [18] 

 

 

Obr.1  Pohled na bikrosovou trať (www.bikros.cz) 

V dnešní době se v těchto komplexech zřizují i méně náročná zařízení, která mají spíš 

charakter relaxačního sportoviště mezi něž se řadí např. minigolf, petang. 

Minigolf je miniaturní verze golfu, která se hraje na speciálním hřišti, na měnž se 

nachází jednotlivé jamky. Nejsou vzdáleny jako v golfu desítky metrů, ba naopak jsou 

velmi blízko - abyste se však trefil do jamky, musíte překonat různé překážky. Minigolf se 

hraje speciální minigolfovou holí a míčkem. Dráhy se skládají z kovových rámů, 

bezazbestových desek a laminátových nebo kovových překážek. Májí různé druhy 

povrchu, na která se nesmí vstupovat. Jedná se o sport, který mohou provozovat i 

zdravotně postižení, kteří ve většině sportů nemají uplatnění. [15] 



 

Obr.2  Minigolfové hřiště (www.minigolfdesign.de) 

Dalším typem zařízení jsou centra pohybových aktivit, která jsou v poslední době 

velice rozšířena pro svůj účel zdravého pohybu. Mezi taková zařízení patří (posilovny, 

fitcentra, bazény atd.). Vymezené plochy pro sportovní areály jsou dále doprovázená 

netělovýchovnými zařízeními, která jsou nedílnou součástí areálu, mezi než můžeme 

zahrnout např. služby, restaurace. Zelené plochy slouží jako místa pro odpočinek, relaxaci 

a procházky na čerstvém vzduchu v klidné části. 

Restaurace je druh podniku, ve kterém je nabízeno ke koupi jídlo a pití. Jedná se 

zpravidla o místnost, či budovu, ve které je v určitém časovém rozmezí možné zakoupit 

uvařená jídla. Restaurace má zpravidla uzpůsobenou otevírací dobu dle obvyklých 

stravovacích návyků. Otevírá se většinou odpoledne kvůli výdeji obědů, druhá špička se 

nachází ve večerních hodinách. 

Významný krajinný prvek je ekologická, geomorfologická a estetická část krajiny, 

utvářející její vzhled a přispívající k udržení stability. Mezi takové můžeme zahrnout lesy, 

rašeliniště, vodní toky. K zásahům do těchto území musíme získat vyjádření příslušného 

úřadů. [5] 



3. POPIS A CHARAKTER DANÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI  

       

Ostrava je statutární město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry a Ostravice. 

Díky umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou 

nadmořskou výškou 210 m. n. m., která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických pro 

střední Evropu. Proti jiným regionům se také liší určitými zvláštnostmi, způsobenými 

vysokou koncentrací průmyslu, hustotou zástavby a specifickými podmínkami Ostravské 

pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Město o 

rozloze 214 km2 tvoří celkem 23 městských odvodů, ve kterých žije celkem 314 666 

obyvatel. Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava – 

město, je tak třetím největším městem Česka. Délka místních komunikací činí 828 km. 

 

Obr.3  Znak městské části Ostrava - Kunčičky. 

3.1.1 HISTORIE MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA – KUNČIČKY 

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

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

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 už nikdy nebyl obnoven. Až do roku 1673 byly Kunčičky součástí 



Slezské Ostravy, poté se na několik let osamostatnily. V roce 1849 byly Kunčičky spolu se 

Zámostním připojeny ke slezské Ostravě. V roce 1866 se osamostatnily. K Moravské 

Ostravě byly připojeny 1. července 1941. Až do první poloviny 19. Století se jednalo o 

zemědělskou obec. Vlastní školy se obec dočkala v roce 1898. V témže roce byla na jámě 

Alexander zahájená těžba uhlí, která v letech 1890 – 1910 způsobila zvýšení počtu 

obyvatelstva o skoro čtyři tisíce. Jáma byla v roce 1926 připojena k sousednímu Dolu 

Zárubek. 

 Začátky budování zoologické zahrady v Kunčičkách sahají do roku 1948. Tehdy se 

odborová rada jámy Zárubek a Alexander rozhodla vybudovat na pozemku v sousedství 

jámy Alexander sad o rozloze 6,5 ha, který měl sloužit havířům k odpočinku. V roce 1949 

bylo rozhodnuto vybudovat ve vznikajícím parku i zoozahradu, která měla sloužit jako 

provizorní s tím, že se později rozhodne o jejím přemístění. V roce 1960 se začalo 

stěhováním do nového areálu ve Slezské Ostravě. 

3.1.2  SLOŽENÍ OBYVATEL 

Městský obvod Ostrava – Kunčičky má celkový počet 1879 obyvatel. 

Tab.1  Věkové složení obyvatel Kunčiček ( rok 2009) 

VĚK SKUPINA  POČET 

0 - 5 Děti 154 

6 – 18 Školáci 350 

19 - 60 Produktivní věk 1073 

60 + Senioři 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ÚZEMNÍ PLÁN 

 

Zastupitelstvo města Ostrava schválilo územní plán dne 23. 6 2005.  Je tvořen z technické 

a grafické části.  Tento územní plán je postupně doplňován dle aktuálních potřeb města, 

poslední změna ke dni 3. 4. 2009 ve znění schválených změn a provedených úprav. 

 

 
Obr.4  Výřez z územního plánu s vyznačením řešeného území (červeně). 

V dnešní době je vymezené území vedeno jako les a významný krajinný prvek, což 

výrazně ovlivňuje jakoukoli výstavbu na této ploše. Ze schůzek s představiteli města 

Ostrava, s kterými jsme jednali nám bylo řečeno, že je v plánu a snaze změnit účel a 

význam dané plochy. Chtějí tak učinit v nejbližší době, aby tak mohlo byt využíváno a 

zastavěno, což přinese návštěvnost a rozvoj obvodu Kunčičky. 

 

3.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

3.3.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešená lokalita se nachází ve středu části katastrálního území Ostrava – Kunčičky. 

Vymezená plocha se nachází v obklopení průmyslového areálu ( bývaly Důl Alexander ) ze 

západní strany, lesy a drobnou zelení lemující rozsáhlý areál lomu ze severní strany, 

Mlýnským náhonem lemujícím dané území a oddělující od budov pro hromadné bydlení 



z východní strany, z části drobnou a ochrannou zelení a lehkým průmyslem z jižní strany. 

Řešené území je dostupné ze tří stran  (západní, severní a jižní), kolem něhož vedou místní 

a obslužné komunikace. Dostupnost veřejnou dopravou je dobrá, městská autobusová 

zastávka se nachází v těsné blízkosti území, vlaková stanice je ve vzdálenosti 380 m  a 

tramvajová zastávka ve vzdálenosti 450 metrů.  

 

3.3.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  

Řešené území se nachází v místě obklopeném průmyslovými areály a hromadným 

bydlením. Dnes je dané území v podstatě nevyužívané a slouží místním občanům jako 

místo pro procházky a odpočinek po stávajících pěších komunikacích vedoucích kolem 

lemujících se vzrostlých stromů. Volnou rovinatou zatravněnou plochu využívají místní 

obyvatele pro sportovní aktivity. 

Řešené území, jež se nachází v blízkosti průmyslových těžebních areálu, nepodléhá 

vlivům důlní činnosti, ani jinak není poznamenané tímto druhem činnosti. Veškeré důlní 

činnosti a práce se odehrávaly na opačné straně, a tak území nepodléhá žádným poklesům 

ani jiným vlivům. 

 

3.4 SOUČASNÝ STAV 

 

Území se rozkládá na ploše 61 000 m2. Terén není svažitý, nýbrž je rovinného rázu, bez 

jakýhokoliv větších převýšení. Plochu kolem východní strany lemuje množství vzrostlých 

stromů, které se rozprostírají jako celek do středu území. V jižní části dané plochy je tomu 

taktéž: vzrostlé stromy doprovázeny nižšími křovinami jsou rozprostřeny směrem do 

plochy. Skupiny stromů jsou tvořeny z velké části listnatými stromy, prolínající se menším 

počtem jehličnatých stromů. Ze zbývajících dvou světových stran (severní a západní) 

lemují dané území početné skupiny křovin, které tvoří jak listnaté, tak jehličnaté dřeviny 

nižšího vzrůstu, doprovázeny jednotlivými stromky středního vzrůstu. Střed území je bez 

jakékoliv dřeviny a je pokryt jen nízkým porostem travin, který je dnes využíván místním 

občanům jako sportovní plocha, na které mají umístěné fotbalové branky. Některé stromy 

jsou stářím poznamenány, což se projevuje schnutím a odlamováním jejich části.  

 Dané území je pokryto pěší komunikací, která je vedena napříč celou plochou, na 

kterou jsou napojeny další pochozí komunikace rozprostírající se do vzrostlých části 



porostu stromu. V jihovýchodním rohu území se nachází prohlubeň, která kdysi sloužila 

jako jezírko napájené přítokem z Mlýnského náhonu. Dnes je prohlubeň zarostlá křovinami 

a travinami. V severovýchodním rohu se nachází stávající trafostanice na kterou je 

napojeno podzemní nízké napětí vedené v blízkosti stávajících pěších komunikaci.  

 

Obr.5  Snímek znázorňující současný stav 

3.4.1 MLÝNSKÝ NÁHON 

Kolem území protéká Mlýnský náhon začínající v městské části Ostrava – Vratimov mezi 

zemědělskou půdou a povodím řeky Ostravice, končí vtokem do vodního toku Lučina. 

Mlýnkský náhon je kolem řešeného území zanesen různými odpadky i kusy domácího 

nábytku, který zamazuje volnému průtoku vody a vytváří tak umělé zábrany. Úkolem je 

v takto postihnutých místech odstranit překážky a vyčištění nežádoucí předměty. 

Dosáhneme tak vytvoření vyvážené biologické a ekologické stability. 



3.5 LIMITY ÚZEMÍ 

 V okolí řešeného území a v něm se nachází : 

- lokální a regionální biokoridory a biocentra 

- dopravní napojení 

 

3.5.1 OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Tab.2  Ochranná pásma 

Druh  Ochranné pásmo [ m ] 

Vedení veřejného osvětlení 1,0 

Elektrické vedení do 110kV 1,0 

Vodní tok – Mlýnský náhon 6,0 

Silnice 2. třídy 15,0 

Kanalizační potrubí nad průměr 500 mm 2,5 

 

3.6 ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

Zájmové území se nachází v městské částí Slezská Ostrava obvod Kunčičky. Tato plocha 

vytváří v Kunčičkách dominantu v podobě volně zanechané a dřevinami zarostlé oblasti, 

která vytváří pozitivní ekologickou stabilitu. Daný obvod je z velké části zastavěn 

průmyslovými areály a občanskou vybaveností. Dostupnost řešené oblasti z hlediska 

dopravy je všemi způsoby. Autobusová zastávka se nachází v těsné blízkosti na místní 

komunikaci (ulice Holvekova), tramvajová zastávka je vzdálena 450 metů a je umístěna na 

místní komunikaci (Vratimovská), vlaková stanice se nachází ve vzdálenosti 380 metrů. 

Území se nachází poblíž hlavních tahů Ostrava – Havířov - silnice první třídy (Rudná) a 

silnice (Frýdecká). Nemocnice je od vymezeného území vzdálena 4,2 km a ostatní veřejné 

složky do vzdálenosti 4 km. 



4.NÁVRH ŘEŠENÍ  

 

4.1 URBANISTICKÁ STUDIE 

 

Navržený sportovně – rekreační areál bude sloužit obyvatelům městského obvodu 

i okolních částí města a jeho návštěvníkům ke kvalitnímu sportovnímu a relaxačnímu 

vyžití. Návrh obsahuje dvě variantní řešení územní studie. Základem obou těchto variant je 

sportovní areál a využití zeleného prostranství na umístění společné stezky jak pro cyklisty, 

tak chodce, a obnovení malé vodní plochy, která vytváří příznivý dojem. Zásadní rozdíl ve 

variantách řešení je v zastavění plochy na rovném zeleném prostranství, které je pokryto 

jen nízkým porostem trávy, dále využití volné plochy v zalesněné části.  

Ve variantě A je na této zelené ploše umístěna bikrosová dráha, nebránící rozhledu a 

utvářející lepší konstanci území, v zalesněné části je postavený bufet s posezením, kolem 

něhož se nachází dětské hříště s možností využití imobilními návštěvníky, a minigolfové 

hřiště. Ve variantě B je ne zelené louce navržená krytá motokárová hala se zázemím a 

v zalesněné části je petangové hřiště a dětské hřiště. Odlišnost je i v přístupu motorových 

vozů do území. 

V obou variantách je řešení sportovně – rekreační haly v jihozápadní části území, 

která má celkovou rozlohu 61 000 m2. Součástí obou je společná cyklistická a pěší stezka, 

která prochází celým územím. Podél stezky jsou umístěné mobiliáře.  

 Sportovně rekreační areál je přístupný ze tří stran ze severu je navržena společná 

stezka, která navazuje na místní komunikaci v ulici Lihovarská, z jihu společnou stezkou 

napojující se na obslužnou komunikaci v ulici Stavovská, a hlavní přístup do území a 

k sportovní hale je z místní komunikace na ulici Holvékova, z které je navržena asfaltová 

komunikace vedoucí na parková stání k hale, potažmo dále slouží jako zásobovací 

komunikace. 

 

4.1.1 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA A 

Sportovní hala, která tvoří dominantu celého území je navržena v jihozápadní části proto, 

aby navazovala na stávající zástavbu tvořící budovy občanské vybavenosti a haly bývalého 

dolu Alexander, a dále proto, aby nestála uprostřed území, které může sloužit jiným 



účelům. Na rovinné zelené ploše v severozápadní části je umístěna bikrosová trať a malé 

sportovní centrum, které se nachází v zalesněné části území. Všechny tyto sportovní 

plochy jsou navzájem provázány sítí společných komunikací, kterou tvoří cyklistické a 

pěší stezky. 

Vstupy do areálu jsou zajištěny ze tří světových stran pomocí stezek navzájem 

propojených a hlavní přistup tvoří asfaltová komunikace napojená na místní komunikaci. 

Tato komunikace se dále rozděluje, hlavní trasa vede na parkovací plochy s celkovou 

kapacitou 30 míst na stání. Kolmá stání jsou umístěna po obou stranách parkovací plochy. 

Parkovací plocha je z jedné strany, která se nachází blíž u sportovní haly olemována 

chodníkem pro pěší. Na parkovací plochu a chodník pro pěší navazuje jak hlavní vstup ho 

sportovní haly, tak vstup do přilehlého restauračního zařízení. Vedlejší komunikace, která 

se napojuje na hlavní trasu slouží k dostupnosti na parkovací plochu sloužící 

zaměstnancům, obratiště pro auta zajištující svoz komunálního odpadu, zpevněnou 

asfaltovou plochu vymezenou hasičskému záchrannému sboru, zásobování restaurací a 

v neposlední případě návaznosti na zásobovací komunikaci, která slouží navrženému 

bufetu s venkovním posezením. Stání pro zaměstnance jsou kolmá v počtu 5 míst.  

Dostupnost návštěvníku autobusovou hromadnou dopravou, která je v blízkosti 

areálu bude třeba zrekonstruovat. Zastávka, která se nachází na straně areálu se zanechá na 

původním místě a provede se jen oprava jejího povrchu. Stávající zastávka v opačném 

směru nevyhovovala bezpečnostním a prostorovým parametrům, z tohoto důvodu bude 

provedena výstavba nového stání. Nová zastávka bude vybudována a posunuta o 35 metrů, 

také z důvodu bezpečnosti v blízkosti křižovatky.  

V místě přecházení přes komunikaci bude vybudován přechod pro chodce, který bude 

opatřen varovným a signálním pásem pro tělesně postižené občany s návazností na vodicí 

linii. 

Přechod pro chodce bude šířky 4 metrů a délky 7 metrů, v jehož středu je zřízen 

ostrůvek pro bezpečnější přecházení o šířky 1,5 metrů a délky 6,5 metrů.  

V areálu se obnoví vodní plocha, která bude umístěna v jihovýchodní části území. 

Přítok do této plochy bude z Mlýnského náhonu, který protéká v těsné blízkosti. 

V Mlýnském náhoně se vytvoří umělá hráz pro zvýšení a vyrovnání výškové úrovně 

hladiny, aby voda mohla vtéct samovolně do vodní plochy. Odtok vody bude také přes hráz 



a přepad, následně bude voda odvedena pomocí otevřené rýhy s odvodem zpět do 

Mlýnského náhonu. 

Přes vodní plochu bude zřízena dřevěná lávka délky 5 metrů s dřevěným zábradlím 

výšky 1,1 m,  na které povedeme cyklistickou a pěší stezku.  

 

4.1.2 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA B 

Druhá varianta je odlišná zejména umístěním druhé haly v areálu, dále pak využitím 

prostoru mezi vzrostlými stromy, zkrácení stezek a vstupem do restaurace. 

Motokárová hala se bude nacházet v severozápadní části území o rozměrech 91 x 

46 m a celkové ploše 420 m2. Dojezd k této hale bude zajišťovat obslužná komunikace 

šířky 6 m a délky 75 m, napojující se na komunikaci v ulici Lihovarská. Počet parkovacích 

stání před halou je 7 míst, z toho jedno místo vyhrazeno pro imobilní návštěvníky. Před 

halou se nachází asfaltová plocha o rozloze 362 m2, která z části může sloužit jako požární 

plocha nebo plocha pro otáčení či parkování větších aut. 

Prostor mezi stromy bude využit jen jako odpočinková zóna s lavičkami, 

dřevěnými altány, kolem nichž je umístěno petanqové a dětské hřiště. Nebude zde žádna 

možnost občerstvení ani zde nepovede zásobovací komunikace. 

Stezky povedou stejně jako u první varianty jen s tím rozdílem, že místo bikrosové 

tratí, ke které vedla stezka, je zde umístěná motokárová hala, a proto tento úsek bude 

zrušen. 

Dalším rozdílem je u sportovní haly restaurace, která je její součástí. Vstup do 

restaurace bude orientován z jižní strany, což zapříčiní zvětšení parkovacích ploch. 

Parkovací plocha bude zřízena před vchodem, místa budou kolmá a oddělená od sportovní 

části. 

 

4.1.3 ROZHODNUTÍ VARIANTY 

Pro variantu, která má být komplexně dokončena a má být stěžejní, jsem si vybral variantu 

A. Zejména pro její urbanistické řešení a odlehčení, které je vytvořeno pouze jedním 

zázemím pro návštěvníky. Do volného prostranství na zelené louce jsem umístil jen 

bikrosovou dráhu, která je tvořená čistě přírodními materiály, nebrání v celkovém 

uspořádaní a koncepci území. Dalším důvodem bylo umístění menšího sportovního centra 



v zalesněné části, které utváří soukromí a klidné místo. Sportovní areál není oplocen a je 

přístupný kterémukoliv návštěvníků bezplatně. Celý areál je navržen  pro 80 návštěvníků 

včetně imobilních. 

 

4.2 STAVEBNÍ OBJEKTY VZTAŽENY K VARIANTĚ A 

 

4.2.1 SPORTOVNÍ HALA 

Sportovní hala je spojena s přilehlou budovou a tvoří dva komplexy rozdělené na sportovní 

činnost a obslužné nesportovní zařízení. Hala vytváří dojem monolitické stavby, půdorysně 

ve tvaru dvou navzájem kolmých obdélníku. Stavba vzhledově ladí, a to jak barvou fasády, 

tak tvarem střechy. Sportovní část je tvořena skeletovou konstrukcí na železobetonových 

patkách založenou 1,5 m, další nižší objekt napojen na tuto halu je zděný, založený na 

železobetonových pásech v hloubce 1 m. Střechy jsou ve dvou výškových úrovních 

provedeny valbovým zastřešením. 

V nižším zděném objektu se nachází zázemí pro návštěvníky, které tvoří šatny, 

sociální zařízení  pro muže, ženy a imobilní občany. Dále je zde recepce, technická 

místnost, relaxační část a restaurace. 

Relaxační část je tvořená z velké části fitcentrem, můžeme zde najít také 2 vířivky, 

2 sauny a bufet. 

Restaurace je navržena pro 40 strávníku. Součásti je sociální zařízeni pro muže, 

ženy a imobilní návštěvníky. 

Ve sportovní části jsou umístěny 3 squashové kurty, 2 tenisové kurty, multifunkční 

hřiště a sklad s obsluhou. 

 

4.2.2  BUFET S VENKOVNÍM ZASTŘEŠENÝM POSEZENÍM 

Je součástí malého sportovního centra, které se nachází v stromy zarostlé části. Slouží 

odpočinku a občerstvení při procházce nebo cyklistice. Tento objekt se skládá ze tří časti, a 

to bufetu, posezení pod přístřeškem, sociálním zařízením pro muže, ženy a imobilní 

návštěvníky.  



Komplex, ve kterém zázemí tvoří budova s bufetem je součástí centra, společně 

s minigolfem a dětským hřištěm navzájem spojené. Bufet slouží také současně jako 

půjčovna nářadí pro minigolf.  

 

4.2.3 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Součástí obou variantních návrhů je dětské hřiště, které je určeno pro věkovou kategorii od 

3 do 12 let. Nachází se ve volné ploše mezi vzrostlými stromy, tvořící potřebný polostín. 

Má nepravidelný tvar a od okolního prostředí je oddělen nízkým dřevěným plotem. Hřiště 

je dostatečně velké o rozloze 370 m2 a splňuje požadavky na bezpečnost každé atrakce. 

Dětské hřiště je také navrženo pro imobilní návštěvníky, čehož je dosáhnuto umístěním 

dvou atrakcí (kolotoč a houpačka) v blízkosti chodníku a bufetu v patřičném 

bezpečnostním odstupu. 

Počet prvků umístěných na hřišti je sedm (pískoviště, dvě houpačky, překážková 

dráha a hrad se skluzavkou, nepočítaje dva prvky pro imobilní návštěvníky. Veškerý 

sortiment umístěný na tomto hřišti je z přírodních materiálů: dřeva, doplněného o potřebné 

kovové části. Tyto prvky byly vybrány od společnosti MOOZ.   (viz. Příloha č.3) 

Bezpečností plocha jednotlivých prvků. Dřevěná houpačka 6,5 x 5,8 m, houpačka 

v palisádě 8 x 5,4 m, překážková dráha 10 x 9 m, pískoviště 6 x 6 m, lavička 4,5 x 3,4 m. 

Pro imobilní návštěvníky kolotoč průměr 6 m, houpačka 6 x 6,5 m. 

Hřiště je rozděleno na dva odlišné povrchy. U prvku pro imobilní návštěvníky je 

navržen monolitický syntetický povrch, aplikován jako dvouvrstvá elastická sendvičová 

konstrukce na podkladě kameniva. Jádro tloušťky 40 mm tvoří pryž, nášlapná vrstva 10 

mm je tvořena PUR pojivem. Druhý povrch je opatřen oblázkovým štěrkem v tloušťce 400 

mm v důsledku přemísťování materiálu při dětských hrách. Materiál byl zvolen na základě 

zachování přírodního rázu krajiny. 

 

4.2.4  MINIGOLF 

Minigolf obsahuje dvanáct hracích jamek odlišného typu. Standardní velikost je šířky 90 

cm a délky 6,25 m. Hřiště je oploceno ocelovým plotem pokrytým PVC do výšky dvou 

metrů. Chodník tvoří kruhová trasa opatřená zámkovou dlažbou, kolem něhož jsou 

umístěny jamky.  Hřiště je postaveno na upraveném travnatém povrchu. Kolem jamek je 

položena dlažba šíře 90 cm zajištující pohyb imobilních návštěvníků, která také bráni 



zničení travnatého povrchu vlivem častého popocházení kolem jamek. Jednotlivé vrstvy 

jsou: štěrkopísek – 8  cm, štěrková drť – 15  cm, zámková dlažba - 5  cm.  

 

4.2.5 BIKROSOVÁ TRAŤ 

Samotná stavba bikrosové trati bude neprofesionální dráha široká 3 m a dlouhá 270 m. 

Vedle trati se nachází místo, které slouží jako odpočívadlo s lavičkami a stojany pro kola. 

Tvar tělesa dráhy je proveden ze zeminy odtěžené v areálu v rámci přesunu zeminy 

sportovní haly. Skoky jsou dělané z hlíny a celá dráha je řádně uválcovaná, jako vrchní 

povrch je použita šotolina. Skoky na dráze jsou dva trojné, jejichž výška je postupně 40 

cm, 50 cm, 70 cm, dále dvojné výšky 40 cm, 60cm a otočené 70cm, 60cm. Dva 

jednoduché výšky 60 cm a 90 cm. Startovací plocha je výšky 2,0 m. 

 

4.3 HŘIŠTĚ 

 

4.3.1  TENISOVÉ HŘIŠTĚ 

Je umístěno v obou variantách ve sportovní zastřešené hale v počtu dvou hřišť umístěných 

vedle sebe. Základní půdorysné rozměry hřiště jsou 23,77 x 10,97m. Prostory kolem hřiště 

za základní čárou je 6m, po bocích hřiště je na každé straně volné místo 3m, celkově tak 

hřiště má vnější rozměry 35,77 x 13,97m. Celková tloušťka vrstev hřiště bude 101,2mm. 

Jednotlivé vrstvy budou pokládány na nosnou konstrukcí postupně: hydroizolace 6 mm, 

tepelná izolace polystyren 50 mm, PE - fólie 0,2mm, samonivelační anhydridní potěr 

KNAUF 35 mm, sportovní podlaha GREEN T 1700 (halový tenisový povrch kobercového 

typu) 10mm. Středem hřiště bude vedena síť, která bude připevněná k ocelovým sloupkům 

vloženým do předem vybudovaných jam hloubky 150 mm. Výška sítě bude 0,9m a 

vzdálenost mezi sloupky bude 11m. 

 

4.3.2  MULTIFUNKČNÍ  HŘIŠTĚ 

Je umístěno v obou variantách ve sportovní zastřešené hale. Základní půdorysné rozměry 

hřiště jsou 40 x 20 m. Prostor kolem hřiště za brankami je 3,5 m, po bocích na každé straně 

5m, z čehož 3 m jsou vyhrazeny pro lavičky a odkládací plochu pro vybavení. Vnější 

rozměr po obvodové zdivo je 47 x 30 m. Tento typ hřiště bude sloužit pro různé druhy 

sportů jako je např.: florbal, sálová kopaná, odbíjena, nohejbal, volejbal, basketbal. Povrch 

v celém prostoru hřiště bude tloušťky jednotlivé vrstvy jsou: nosná konstrukce, 



hydroizolace 6 mm, tepelná izolace polystyren 50 mm, PE - fólie 0,2mm, samonivelační 

anhydridní potěr KNAUF 35 mm, sportovní podlaha SPORTAFLEX INDOOR (litá 

polyuretanová podlaha) 10 mm. Po stranách za brankami budou napevno umístěny sloupy 

s instalovanými basketbalovými koši, rozměr tabule za košem je 120 x 180 cm a její horní 

hrana ve výšce 3,95 m. Středem hřiště po stranách bude vést snímatelná síť výšky 1 m, 

která bude uchycena na sloupcích. Sloupky měří 2,5m a je možné je odejmout vysunutím 

z předem připravených jam 300 mm hlubokých. Síť bude možno výškově regulovat podle 

vykonávaného sportu do maximální výše 2,43 m. 

 

4.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

4.4.1 KOMUNIKACE 

Pěší komunikace vedoucí od zastávek městské hromadné dopravy  k sportovní hale jsou 

šířky 2 m a jsoulemovaný betonovými obrubníky. Chodník je veden souběžně s obslužnou 

komunikací, dále parkovací plochou. U přechodu a míst určených pro přecházení jsou 

chodníky sníženy a vyznačený signálním, varovným pásem širokým 40 cm dlouhým 2 m, 

varovný pás je šířky 80 cm, navazuje na vodící linii v podobě obrubníku. Celková délka 

těchto chodníku je 106,5 m. Chodník navazující na stezku vedoucí kolem parkovacích 

míst, požární plochy a lemující zásobovací komunikací je šířky 1,5 m a délky 72 m. 

Materiál použitý na tyto chodníky je zámková dlažba. 

 Obslužná komunikace, která se napojuje na místní komunikaci je šířky 6 m, což 

odpovídá obousměrnému provozu. Tato komunikace dál pokračuje na parkovací plochu a 

odbočku tvoří cesta šířky 3,5 m, vedoucí na parkovací stání a požární plochu. V místě 

napojujícím se na místní komunikaci bude osazena značka „ stop“ z důvodu kritického 

bodu křižovatky, v jejíž blízkosti je zastávka městské hromadné dopravy a zvýšený pohyb 

návštěvníku. 

 Zásobovací cesta, která navazuje na požární plochu je šířky 2,5 m a délky 115 m 

zakončena obratištěm o ploše 78 m2. Problémový bod tvoří v místě křížení se společnou 

stezkou. V tomto místě bude osazená značka „dej přednost v jízdě“ z pohledu řidiče 

automobilu a na celé této komunikaci bude snížená rychlost na 20 km/h. 

 

 

 



4.4.2  SPOLEČNÁ PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ STEZKA 

V obou variantách řešení sportovně - rekreačního areálu je navržena společná komunikace 

pro pěší i cyklistky, která zabezpečuje volný pohyb a dostupnost k  jednotlivým objektům 

v území. Většina takto situovaných stezek je umístěná na dříve stávajících stezkách, které 

už byly v dezolátním stavu. Umístění stezek je provedeno tímhle způsobem, aby bylo 

zanecháno co nejvíc stromů a zeleně a nedocházelo ke zbytečnému odstraňováni těchto 

porostů. Začátek stezky je u zastávky městské hromadné dopravy, od níž se pak dále 

rozděluje do dvou směrů. Jeden vede přímo k bufetu s posezením, kolem něhož je i 

minigolf a dětské hřiště. Druhá, delší cesta, vede zalesněnou částí vedoucí kolem jezírka a 

taktéž se napojuje na bufet. Na tuto trasu se mužem také dostat stezkou napojenou u 

jezírka. Od bufetu pokračuje dál, přičemž se rozděluje na další dvě trasy. Jedna vedoucí 

směrem k odpočívadlu s dvěma altány doplněnými o lavičky,  dále vedoucí směrem 

k bikrosové trati, kde končí. Druhá vystupuje  z území na ulici Lihovarská. 

Velikost šířky stezky je celkem 4 m. Stezka pro pěší je široká 1,5 m a je umístěna 

na levé straně. Cyklostezka je určena pro obousměrný provoz, a její šířka je 2,5 m. 

Celková délka těchto stezek vedoucích územím je 760 m. Povrch stezky je asfaltový 

s barevným odlišením pro pěší a cyklisty. Stezky lemuje po obou stranách nezpevněná 

krajnice šíře 0,5 m. Odvodnění je řešeno přes krajnice. 

4.5 MOBILIÁŘ 

V celém areálu jsou umístěny prvky veřejného prostranství, mezi které patří lavičky 

a odpadkové koše. Jsou umístěny podél stezek v osové vzdálenosti 50 m, také hlavně 

u dětského hřiště a bikrosové dráhy. Laviček v celém areálu je 26 kusů a odpadkových 

košů se nacházejí v počtu 16 kusů. Nosná konstrukce lavičky je ocelová, sedáky a opěradla 

jsou zhotoveny ze dřeva. Půdorysný rozměr lavičky je 1,5 x 0,55 m. Koše mají kruhový 

půdorys o objemu 30 litrů, vložené do dřevěného obalu,  pro snadnějšímanipulací je lze 

sundat z ocelového stojanu. Koše a lavičky budou pevně zabudovány do země, přichyceny 

šrouby do betonového základu. 

4.5.1  ODPOČIVADLA 

V návrhu se počítá s vybudováním tří odpočívadel, která budou sloužit pro potřeby jak 

pěším návštěvníkům, tak cyklistům. Odpočívadla jsou zřízeny z dřeva,  střecha bude 

pokryta šindelem, půdorysném rozměru je 3 x 3m. Přírodní materiál byl u nich zvolen, 



proto aby dobře zapadli do krajiny, umístěny jsou v nezastavěných místech. V těchto 

altáncích se nacházejí vybavení, jako jsou dřevené lavice, stůl a odpadkový koš. První 

tento altán bude umístěn u jezírka, v místě napojujících se dvou stezek. Další dva budou 

navrženy mezi sportovní halou a bikrosovým trati kolem asfaltové plochy na zelené louce 

společně s lavičkami, odpadkovým košem a doprovodnou informační tabulí obsahující 

informace o historii daného území. 

 

Obr.6 Vizualizace - odpočívadlo 

4.6 ZELEŇ 

 

Dané území je pokryto velkou částí vzrostlých stromů, náletových dřevin různých 

výškových úrovní. V malém počtu se zde nacházejí i jehličnaté křoviny a stromy. Snahou 

při návrzích bylo zanechat co možná nejvíce těchto zarostlých ploch areálu ve spojitostí 

s místí systém ekologické stability.  

 V areálu budou provedeny výsadby nových stromů tak, aby vhodně doplňovaly 

okolí a ráz krajiny. Stromy a keře budou vysazeny z ohledem na užívaní území i estetický 

ráz. 

Stavby umístěné na tomto území si přesto vyžádají odstranění některých porostů 

bránicích jejich provedení. Odstranění si vyžádá i pár stromů, které jsou v dezolátním 

stavu a hrozí jejich pád nebo jsou jinak vážně poškozeny. 

 

 

 



4.7 NAKLADANÍ S ODPADY 

 

Svoz tuhého komunálního odpadu bude zajišťovat město Ostrava. V areálu na rohu 

sportovní haly se nachází místo určené pro tuhý komunální odpad, na kterém budou 

umístěny dva plastové kontejnery, do kterých bude svážen odpad z celého areálu. Tyto 

kontejnery navazují na plochu obratiště o rozměrech 14,5 x 18 m. Odpadkové koše kolem 

stezek budou vyprazdňovány ručně a odpadky sváženy do kontejneru ručními vozíky. 

Komunální odpad, který vyprodukuje bufet a okolní zařízení bude svážen pomocí auta po 

cestě sloužící jako zásobovací. 

 

4.8 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

4.8.1 VODOVOD 

Sportovně – rekreační areál bude napojen na stávající veřejný vodovodní řád LITINA DN 

150, který je vzdálený 213 m jihozápadně od území v ulici Holvekova. 

  Napojení na stávající vodovod LITINA DN 150 se provede v místě ukončení této 

větve. V místě napojení se osadí sekční šoupátko. Od tohoto místa  povedeme  vodovodní 

přípojku v nezamrzné hloubce se sklonem 3%o podél místní komunikace v přidruženém 

prostoru. Přívodní řád vodovodu ke sportovně - rekreačnímu areálu je navržen z PE DN 80 

délky 260 m, procházející pod cestou v chráničce, jenž ústí do vodoměrné šachtice, v níž je 

umístěna vodoměrná soustava (uzavírací ventil před vodoměrem, vodoměr, uzavírací 

armatura za ním, ochranná jednotka a vypouštěcí armatura). Tento řád dále pokračuje ve 

stejném profilu k požárnímu hydrantu, za kterým se dál rozděluje. Jedna větev vede do 

sportovní haly, druhá k bufetu. 

 Větev vedoucí do sportovní haly je navržena v profilu PE DN 50, délky 34 m. 

Druhá větev vedena k bufetu je umístěná pod zásobovací komunikaci v profilu PE DN 32 

délky 145 m. 

Tab. 3  Spotřeba vody pro sportovní halu 

 Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 11 

Dřez 0,2 2 



Sprcha 0,2 17 

Nádržkový splachovač 0,1 10 

Dřez (velkokuchyňský) 0,8 2 

Vířivka 0,8 2 

Myčka 0,4 3 

Výlevka 0,2 2 

 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  = 2,03 l/s 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

03,2
7,35 ⋅ = 41,5mm  

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 50. 

 

Tab. 4 Spotřeba vody pro bufet 

 Qa n (ks) 

Umyvadlo 0,1 3 

Dřez 0,2 1 

Nádržkový splachovač 0,1 3 

 

Qd = )( 2 nQa ⋅∑  = 0,32 l/s 

v

Qd
d ⋅= 7,35  = 

5,1

32,0
7,35 ⋅ = 16,5mm  

Navrhujeme připojovací potrubí vodovodu DN 32. 

 

Parametry vstupující do výpočtu: 

Qa ... jmenovitý výtok [l/s] 

Qd ... výpočtový průtok [l/s] 

   n ... počet zařizovacích předmětu 

   v ... průtočná rychlost  [m/s] 

   d ... výpočtový průměr potrubí [mm] 

 

 

 



4.8.2  KANALIZACE 

V řešeném území je vedená jednotná kanalizační síť BETON DN 800 vedoucí kolem 

západní strany, která se napojuje na severní straně na zatrubněný Mlýnský náhon DN 1500, 

proto se veškeré splaškové odkanalizovaní areálu bude řešit pomocí čističky odpadních 

vod.  Čistička odpadních vod je umístěná vedle parkovací plochy. 

Splašková kanalizace ze sportovní haly bude svedená do čističky odpadních vod 

v profilu KG PP DN 200 se sklonem 2% a pak napojená do jednotné veřejné kanalizační 

sítě ze západní strany. Kanalizace ze sociálního zařízení v bufetu bude taktéž svedena do 

čističky odpadních vod a vyústí v otevřeném Mlýnském náhoně z východní strany, který se 

napojuje na zatrubněný tok v severní straně. 

 

Tab. 5  Splaškové vody pro sportovní halu 

 DU ∑DU  

11 x Umyvadlo 0,5 5,5 

 2 x Dřez 0,8 1,6 

17 x Sprcha 0,6 10,2 

10 x WC 2,0 20 

 2 x Dřez (velkokuchyňský) 0,8 1,6 

 2 x Vířivka 0,8 1,6 

 3 x Myčka 0,8 2,4 

 2 x Výlevka 0,8 1,6 

 

=⋅=⋅= ∑ 5,447,0DUkQww 4,67  l/s   

Navrhujeme  DN 200 při sklonu 2% 

 

Tab. 6  Splaškové vody pro bufet 

 DU ∑DU  

 3x Umyvadlo 2,0 6,0 

 1 x Dřez 0,8 0,8 

 3 x WC 0,8 2,4 

 



=⋅=⋅= ∑ 2,95,0DUkQww 1,52  l/s   

Navrhujeme  DN 125 při sklonu 1% 

Dešťová kanalizace ze sportovní haly bude řešena dvěma způsoby. Z východní 

strany bude svedena do jednotné kanalizační sítě, vedena v profilu DN 250, před kterou je 

umístěn podzemní filtr. Ze západní strany bude dešťová voda svedena v profilu DN 250 

z části sportovní haly do vsakovacích bloků, před kterými jsou osazeny podzemní filtry. 

Z části zázemí a restaurace bude také svedena do vsakovacích bloků, před kterými jsou 

umístěny podzemní filtry v profilu DN 200 vzdálenost vsakovacího bloku od budovy je 6 

m. Dešťová voda ze střechy bufetu bude také řešena pomocí vsakovacího bloků a 

podzemního filtru. Odvodnění stezek bude dosaženo přes nezpevněné krajnice. 

Parkovací plocha bude odvodněná pomocí odvodňovacích žlabů umístěných na 

jedné straně parkovací plochy. Žlaby budou svedeny do potrubí DN 150 napojeny na 

odstraňovač ropných látek, který se napojí na splaškovou kanalizaci a dále na veřejnou 

kanalizační síť. 

 

4.8.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Areál bude napojen na stávající rozvod nízkého napětí NN 0,4 KV, které je vede v zeleném 

páse místní komunikace. Trafostanice bude navržena mezi místní komunikací a parkovací 

plochou na vydlážděném místě s dostupem. Napojení trafostanice na stávající rozvod bude 

NN 0,4 KV, délka napojení 36m. 

 

Elektrovýpočet: 

Počítám 4 lidi na 1 byt. Předpokládaná návštěvnost haly bude 58 lidí, což je 15 bytů.  

Zařazeno do skupiny bytu s používáním osvětlení a spotřebiči. 

Skupina B1 ………6,8 

15 byt   ……...0,44 

===∑ 44,0*8,6*15* nibib PP β 44,88 kVA 

Navrhujeme pro sportovní halu 1 x TR 160 kVA 

 

4.8.4 PLYNOVOD 

Areál bude napojen na stávající potrubí LITINA DN 150, který je ukončen  jihozápadně od 

území ve vzdálenosti 220 m. Připojovací řád bude proveden v oceli DN 70 a veden se 



spádem 0,5% v hloubce 1,1 m v přidruženém prostoru místní komunikace až do hlavního 

uzávěru plynu (uzávěr před plynoměrem, plynoměr, regulátor tlaku, uzávěr za 

plynoměrem). Hlavní uzávěr plynu bude umístěn u objektu sportovní haly v přípojkové 

skříni. 

Výpočet potřeby plynu: 

Je uvažováno 10 sporáků, 34 průtokových ohřívačů vody a 1 kotel na ústřední vytápění.  

koeficienty: 

 

k1 = 1/ ℓn(P+16) = 1/ℓn(10+16) = 0,306  

k2 = 1/ℓn(34+16) = 0,256 

k3 = 1/P 0,1 = 1/1 0,1 = 1 

 

max.hodinová spotřeba: 

 

vaření:   Qmaxh1 =1,2*10*0,306 =           3,672 

příprava TUV: Qmaxh2 = 2,1*34*0,256 =         18,278 

topení:   Qmaxh3 =2,1*1*1=                    2,1 

 

Celkem : Qmaxh1 +  Qmaxh2 + Qmaxh3 =  Q maxhob               24,05 13 * −hm  

 

Sportovní hala celkem : Q maxh,o  = Q maxh,ob + k4*Q maxh,ov + Q maxh,vo =  

 

   Q maxh,o  = 24,05 + 0,8 * 102 + 100   =    205,65 13 * −hm  

 

=
−

=
−

= 82,4
22

82,1

82,4
22

82,1

430500

300*65,205
*8,13

*
*

KZ PP

LQ
KD 33,6 

Přípojka plynu bude navržena DN 70. 

 

4.8.5 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 

V okolí areálu vedou stávající kabely sdělovacích prostředku, ale s napojením se nepočítá. 

K internetovému připojení a telefonnímu se využije bezdrátových síti. 

 



4.9 OSVĚTLENÍ AREÁLU 

 

Osvětlení stezek, minigolfu bude napojeno na stávající trafostanici v severovýchodním 

rohu areálu. Výška parkového osvětlení bude 2,5m. Trasa kabelu bude vedena ve 

vzdálenosti 0,5m od stezek v zeleném pásu. Osvětlení je navrženo pouze na jedné straně 

stezek ve vzdálenosti 25 m, každá třetí lampa bude uzemněna. Kabely NN 0,4 KV budou 

tvořit okruh a budou vedeny v rýze dva vedle sebe. 



5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 

Výstavba sportovně – rekreačního areálu si vyžádá nemalé finanční prostředky. Propočet 

byl zhotoven dle technickohospodářských ukazatelů, čerpal jsem ze  zdroje Ukazatelé 

orientační ceny na měrnou jednotku dle stavebních standardu za rok 2010, odhadní ceny 

dle ÚUR a z internetových portálů. 

 Jedná se o hrubý propočet, který má pouze orientační charakter. Podrobné 

ekonomické zhodnocení rozpočtu není úkolem této práce. 

Tab.7  Propočet dle THU –řešená varianta A 

Položka Plocha (m2) Cenové mapy (Kč/m2) 
Celková cena 

(Kč) 

Pozemek 61 000 - - 

CELKEM   - 

 

          Objekty S01-S02 

Obestavěný 

prostor 

(m3) 

Odhadní cena dle 

stavebnístandardy.cz (Kč/m3) 

Celková cena 

(Kč) 

Sportovní hala 36667,7 5327 203 134 491 

Bufet s posezením  100 950        950 000 

CELKEM   204 084 491 kč 

 

   
 

Sportoviště S03-S06 Plocha m2 
Odhadní cena z 

internetových portálů (kč) 

Celková cena 

(Kč) 

Minigolf (12 ks)  23 000 276 000 

Dětské hřiště (povrch) 370 80   29 600 

Dětské hřiště (5ks)    143 600 

Bikrosová dráha (m) 270 155 420 000 

CELKEM   869 200 kč 

    

    

Inženýrské sítě S7-S10 Délka (bm) 
Odhadní cena dle ÚUR, 

stavebnístandardy.cz (Kč/m) 

Celková cena 

(Kč) 

Vodovod 439 2785 1 222 615 

Kanalizace splašková 38 7826    297 288 



El. vedení NN 926 1855 1 717 730 

Plynovod 260 1303   338 780 

               CELKEM 

 

 

  

3 576 413 kč 

 

 

Komunikace S11-S12 Plocha (m2) 
Odhadní cena dle 

stavebnistandardy.cz (Kč/m2) 

Celková cena 

(Kč) 

Zpevněné pochozí plochy 2510,6 755 1 895 503 

Zpevněné pojezdové plochy 1421,5 2455 3 489 783 

CELKEM   5 385 286 kč 

    

Sportoviště S13-S219 Plocha m 
Odhadní cena z 

internetových portálů (kč) 

Celková cena 

(Kč) 

Oplocení ocelové 121 755 93 775 

Oplocení dřevěné 76 83   6 308 

Mobiliář (26,16ks)  5000, 3800 190 800 

Parkové osvětlení (32ks)  15 628 500 096 

ČOV a ORL (ks)  180 000, 50 000 230 000 

Terénní úpravy 7100 26 184 600 

Zeleň (36ks)  396, 812  43 488 

CELKEM   1 249 067 kč 

    

    

CELKEM     213 715 700 Kč 

    

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY:                     8% z celkové ceny   17 097 256 Kč 

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE:            2% z celkové ceny    4 274 314 Kč 

ROZPOČTOVÁ REZERVA:                                  5% z celkové ceny   10 685 785 Kč 

    

CELKEM   245 773 055 Kč 

 

Celková cena orientačního propočtu varianty A bez DPH vychází na 245 773 055 kč 



6. ZÁVĚR 

 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout sportovně – rekreační areál v městském obvodu 

Ostrava – Kunčičky. Pro mou práci měly zásadní vliv získané podklady, které mi určily 

velikost parcely, stávající sítě, na které je  možno se napojit. Bez této infrastruktury by bylo 

řešení složitější a zároveň by se projevilo v navýšení ceny. 

S výše uvedenými podklady jsem již mohl začít pracovat na mé práci,  konkrétně 

na výkresové části, která je nedílnou součástí mé bakalářské práce. Během navrhováni 

jsem narazil občas na menší problémy, které jsem se snažil vyřešit pomocí odborných 

literatur a konzultací s vedoucí mé bakalářské práce Ing. Janou Blahutovou a Ing. 

Zbyňkem Proskem, kterým bych chtěl tímto poděkovat za spolupráci a za poskytnutí 

cenných informací, které mi usnadnily řešení, a napomohli mi k zvládnutí mé bakalářské 

práce. 

Při zpracováni bakalářské práce jsem získal cenné zkušenosti, které dále mohu 

využít v mé budoucí praxi, a které se budu snažit dále prohlubovat.  

Všechny zadané cíle v úvodní části  bakalářské práce jsem splnil. 

Navrhl jsem variantní řešení a vhodné umístění sportovně – rekreačního areálu, 

který splňuje požadavky a potřeby pro občany. Stavby podobného charakteru jsou jen 

přínosem pro obce, ke kterým mohou sloužit ke sportovnímu a společenskému využití. 

Dále jsem zabezpečil bezproblémový pohyb osobám se sníženou schopností 

pohybu a orientace k objektu. 

Zajistil jsem dopravu ve formě příjezdové komunikace k objektu a navrhl 

dostatečné množství parkovacích míst. 

V závěru jsem zpracoval stručné ekonomické zhodnocení návrhů. 
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Příloha č.1 – Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pohled na stávající stezky v území. 

 

 
Pohled, kde bude umístěn minigolf.  dětské hřiště a bufet. 



 
Odpad v Mlýnském náhoně. 

 

 
Jihovýchodní pohled na území. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 – Vizualizace sportovní haly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Jihozápadní pohled A 

 

 

 
Jihozápadní pohled B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Prvky dětského hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

   

 

   

 

      Houpačka        Houpačka v palisádě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překážková dráha           Lavička 

 

 

 

 

 

 

Pískoviště                    Prolézací hrad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             Bezbariérový kolotoč      Bezbariérová houpačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 – Minigolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

     

                          Blesk                                Pravý úhel        
           

  

      

 

  

 

 

            3 x U        Nakloněná  

 

  

                        

 

 

 

     Nakloněná hlava             Šnek  

         

 

 

 

 

 

 

 

                 Skok                                   Pyramidy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              Přímá bez překážky                                   Myší díra 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Hora                             Vulkán  
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Příloha č.5 – Propočet dle THU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S01 - STAVEBNÍ OBJEKTY 

S01  -  Sportovní hala   (5327kč/ m3)  …….stavebnistandardy.cz 

Oz=0,7*0,7*1,5*30+1*0,7*1,5*15+(17,8+2,7+13,6+28,6+31,4)*1,1+(66,1+20,8+19,4) 

       *0,9+(31,4+18+13,5*4+16,5)*0,6 = 308,9 m3 

Ov = 66,1*48,8*12+31,4*25,9*3,5+2,7*13,6*3,5 = 32560 m3 

Ot = 66,1*48,8*1,5+31,4*25,9*0,5+2,7*13,6*0,5 = 5264 m3      

 309+32560+5264 = 38133 m3 

 Celkem…… 38133*5327= 203 134 491 kč 

S02  -  Bufet s posezením  

O:        100m3             100 * 950 = 95000Kč  

S03 -  Minigolf            (23000kč/ks)….. zahradniminigolf.cz/cenik.html 

Ks: 12*23000= 276000 Kč 

S04  -  Dětské hřiště                 …..mooz.cz 

Ks: 18000+22000+2*5000+19600+36200+46800= 143600 Kč 

S05  -  Dětské hřiště povrch    (81kč/m2) 

Plocha: 370 m2 370 * 80 = 29600kč 

S06  -  Bikrosová dráha               

……bikros.cz 

Délka:  270m      270 * 155 = 420000Kč  

S07  -  Vodovodní přípojka     (2785kč/m )…….stavebnistandardy.cz 

Délka:    439 m 

 Celkem……439 * 2785 = 1222615 Kč 

S08  -  Kanalizační přípojka      (7826kč/ m3)…….uur.cz 

Délka:             38m 

 Celkem……38 *7826= 297388 Kč 

S09  -  Elektrické vedení      (1855kč/ m)…….uur.cz 

Délka:            36 + 890m 

 Celkem……926* 1855= 1717730 Kč 

S010  -  Plynovod        (1303kč/ m3)…….uur.cz 

Délka:             260m 

 Celkem……260 *1303= 338780Kč 

S011 - Zpevněné pochozí plochy        

(755kč/m3)…….stavebnistandardy.cz 



Plocha:    (55+45)*1,5+(5,5+9,2+5,3)*2,5+(304+117+80+30)*4+62*1,5+6,3*1,5= 

2510,6 m2 Celkem……2510,6 * 755 = 1895503Kč 

S012 - Zpevněné pojezdové plochy    (2455kč/ m3)…….stavebnistandardy.cz 

Plocha: 16*35,5+45*6+28,5*3+5*17+18*16*50*2,5= 1421,5m2  

Celkem……1421,5 * 2455=  3489782,5 Kč 

S013  -  Oplocení ocelové s PVC             (755kč/m)…....plotovesystemy.cz 

Délka:   121m   121*775= 93775 Kč 

S014  -  Oplocení dřevěné        (83kč/ 

1m)...maxiobchodak.cz 

Délka:   76m   76 * 83 = 6308 kč 

S015  -  Lavičky a odpadkové koše                        (5000/3800ks)…..mooz.cz 

Ks:         26 laviček, 16 košů    

   26 * 5000 + 16 * 3800 = 190800 kč 

S016 - Parkové osvětlení                             (1562kč)..artmetalcz. 

Ks:       32ks         32 * 15628 = 500096 kč   

S017  -  ČOV a odlučovač ropných látek 

Ks:     180000 + 50000 = 230000 kč 

S018  -  Terénní úpravy              

(26kč/m2)….4nature.cz/cenik.htm 

Odstranění ruderálního porostu  

Plocha :  7100 m2 

 Celkem……7100* 26=184 600 Kč 

S019  -  Zeleň 

Pokácení nevhodných stromů 200-300mm průměru kmene (396kč/ks).4nature.cz/cenik.htm 

Ks : 36 

Celkem……36* 396= 14 256 Kč 

Odstranění pařezu nevhodných stromů 200-300mm průměru kmene 

         

(812kč/ks)….4nature.cz/cenik.htm 

Ks : 36  Celkem……36* 812= 29 232 Kč 

Založení trávníku parkového  (52kč/m2)….4nature.cz/cenik.htm 

Plocha : 1285 m2 Celkem……1285* 52= 66 820 Kč 

 

CELKEM za stavební objekty : 213 715 700 Kč 


