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ANOTACE 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení sportovně 

rekreačního areálu na pozemku s parcelním číslem 700/1 v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Jde 

o území přibližně vymezené ulicemi Holvekova, Lihovarská a Stavovská, dále pak 

korytem bývalého náhonu Pstruží.  

 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 45 stran a rozdělena do jednotlivých 

kapitol. První kapitolu tvoří úvod s cílem bakalářské práce. Druhá kapitola se zabývá 

teoretickými východisky. Další kapitoly obsahují základní údaje o řešeném území  

potřebné ke zpracování návrhů a také samotné návrhy urbanisticko architektonického 

řešení. Poslední  kapitola patří závěru. 

 

Návrh areálu je proveden tak, aby bylo dosaženo vhodného prostorového 

uspořádání v souladu s architektonickou a urbanistickou kompozicí dané lokality a její 

začlenění do okolí. Zohledňuje všechny podstatné limity využití území a dbá na co možná 

nejšetrnější zásah do stávající zeleně. 

 

ANNOTATION 

 

The principal aim of this graduation thesis is work out town design project of sport and 

recreation area, which is situated on location number 700/1 in Ostrava - Kunčičky. This 

territory defines Holvekova Street, Lihovarská and Stavovská Street and finally watershed 

Pstruží. 

 

This graduation thesis is worked out within the range 45 pages and it is articulated to 

chapters. The first chapter is introduction and the principal aim of work. The second is 

about theoretical bases. Next chapters contain basic data, which is needful to work up 

proposals, and town design projects. Last chapter is conclusion. 

 

The proposal of area is design for suitable space layout accord to architectural and 

town design composition in design territory and incorporate to neighborhood. The proposal 



works with all important limits of territory improvement and sees to existing green 

vegetation that intervention is the most considerate. 
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1. ÚVOD 

 

1.1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení sportovně rekreačního 

areálu v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Podklady pro vypracování poskytl Úřad městského 

obvodu Slezská Ostrava. 

 

Celá práce je zpracována ve dvou variantách, a to ve formě územní studie. Jeden 

návrh,  vybraný jako výsledný pro své optimální urbanisticko-architektonické řešení, je 

proveden i s řešením dopravní a technické infrastruktury a ekonomickým zhodnocením  ve 

formě propočtu. Je navržen tak, aby bylo co nejlépe dosaženo začlenění do stávající 

krajiny v souladu s architektonickými a urbanistickými prvky této lokality.  

 

Při řešení se také vzaly v úvahu připomínky místní samosprávy uvažující návrh 

odlehčené budovy pro sportovní a kulturně společenské využití, návrh venkovního 

multifunkčního sportoviště a dětského hřiště. Jednou z hlavních podmínek pak bylo dbát 

na co nejmenší a nejšetrnější zásah do stávající zeleně. Tyto náměty byly v průběhu 

vypracování projednávány jak se zastupitelem Městského obvodu Slezská Ostrava tak i 

s vedoucím bakalářské práce.  

 

Vypracovaná bakalářská práce je rozdělená na dvě časti, a to na textovou a 

výkresovou. Textová část se člení na část teoretickou, která vychází z informací získaných 

vlastním průzkumem řešeného území a studiem podkladů a literatury, a část praktickou, 

jenž je zaměřena na vlastní řešení jednotlivých variant. Výkresová část potom obsahuje 

jednotlivé výkresy navrhovaného řešení. 
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2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Územní plánování 

 

2.1.1 Definice územního plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle ekologických, 

kulturních, stavebně technických a ekonomických kritérií. Konkrétním cílem je zlepšit 

funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních a civilizačních 

hodnot. 1 

 

Mezi další úkoly územního plánování mimo jiné patří: 

- vymezovat veřejný zájem na využití území 

- racionální uspořádání území a pro hospodárné vymezování stavebních pozemků 

- stanovení podmínek pro umisťování a prostorové uspořádání staveb a opatření 

na pozemcích 

- územní prevence katastrof 

- území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn s 

možnými negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel, 

sociální soudržnost a smír 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

 

 Základními nástroji územního plánovaní jsou: 

- územně plánovací podklady 

- územně plánovací dokumentace 

- územní rozhodnutí 

 

2.1.2 Územní studie 

Spolu s územně analytickými podklady tvoří základ územně plánovacích podkladů.  

 

Hlavní úkoly územní studie je navrhovat, prověřovat a posuzovat možná řešení 

vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 

například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 
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významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných 

částí 

 

Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, 

z vlastního nebo jiného podnětu. Konkrétní obsah, rozsah, cíle a účel se stanoví v jejím 

zadání. 1 

 

2.1.3 Funkční využití ploch 

Celé území města je rozčleněno do jednotlivých ploch podle navrhovaného funkčního 

využití. Pro každou plochu je toto využití zpracováno formou rozdělení možných funkcí a 

zařízení do tří kategorií podle vhodnosti a míry zastoupení. Nově stavěné modernizované 

nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice dané funkční plochy. 

21  

 

Rozdělení podle vhodnosti a míry zastoupení: 

- vhodné 

- přípustné 

- výjimečně přípustné 

  

2.1.4 Významný krajinný prvek 

Významný krajinný prvek (dále jen VKP), který je ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotnou částí krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera, údolní nivy. Jiné části přírody mohou být VKP po registraci orgánem 

ochrany přírody. Mohou jimi být i cenné plochy porostů obcí včetně historických zahrad a 

parků.  

 

Na tomto pozemku je zakázané umisťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, 

odvodňovat toto území nebo jakkoli zasahovat do kultur pozemku. Nesmí docházet k  

zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP. 21 
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2.1.5 Lesy 

Slouží pro rekreaci a relaxaci obyvatel města, jako součást kostry ekologické stability 

krajiny a  k produkci dřeva. Na tomto území jsou přípustná pouze drobná sportovní 

zařízení, účelové lesní cesty, běžecké tratě a cyklistické stezky (pouze přírodní povrch), 

vodárenská zařízení, nezbytná hospodářská zařízení pro údržbu. 21 

 

2.1.6 Areál volného času 

Slouží k oddechu a zotavení obyvatel města. Vhodné funkční využití jsou například 

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

přednáškové, hudební a společenské prostory, letní amfiteátry, kino, lunaparkové atrakce. 

Dále také tělovýchovná zařízení, a to jak krytá tak  i otevřená sportoviště, kondiční dráhy 

nebo kryté i otevřené vodní atrakce. Vhodná je také veřejná zeleň, park, travnaté plochy 

pro oddech a slunění, příslušné komunikace obslužné, pěší, cyklistické a parkoviště. 21 

 

2.2 Urbanismus 

 

Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé 

domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. 

Zabývá se vývojem měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 

optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 

ekologické rovnováhy a ochraně kulturního památek. 23 

 

2.3 Občanské vybavení 

 

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

představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících od 

správy a administrativy až po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je 

zvýšení kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí.  

 

Faktory, které vymezují a ovlivňují rozvoj zařízení občanského vybavení, vycházejí z 

demografické, ekonomické a sociální skladby obyvatel, z geografické polohy a dominující 

funkce a v neposlední  řadě z dopravních možností území. Významné jsou rovněž vazby 

jednotlivých druhů občanského vybavení jak na základní funkční složky, tak i na ostatní 
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veřejnou infrastrukturu. Zatím co vazby na bydlení se s rozvojem osobní dopravy postupně 

uvolňují, výrazně se zvyšuje intenzita vazby na dopravní infrastrukturu.  

Při návrhu územní organizace občanského vybavení je nutné zejména respektovat 

požadavky jednotlivých druhů zařízení na kvalitu, rozsah a lokalizaci pozemků. Potřebné 

plochy pozemků pro jednotlivé druhy zařízení občanského vybavení jsou vyjádřeny v 

ukazatelích, které odpovídají základním požadavkům na výstavbu a provoz, a to jak pro 

město, ve kterém je zařízení umístěno, tak pro příslušné zájmové území. Pro každý obor 

zařízení lze stanovit druh účelové jednotky a pro příslušnou účelovou jednotku doporučit 

průměrnou hodnotu plochy pozemku. 17 

 

Občanská vybavenost je členěna podle druhů činností na zařízení: 

- kultury 

- tělovýchovy, sportu a rekreace 

- ubytování 

- stravování 

- zdravotnictví 

- školství a výchovy 

- sociální péče 

- maloobchodu 

- nevýrobních služeb 

- výrobních a opravárenských služeb 

- správy a administrativy 

- církví 

- vědy a výzkumu 

 

2.3.1 Sport 

Sport a tělovýchova jsou v současné době nedílnou a nepostradatelnou součástí života 

téměř všech obyvatel. Může být provozován na několika různých úrovních. 

 

Trendem při navrhování sportovních a tělovýchovných zařízení , který se již započal 

projevovat, je budování zařízení většího rozsahu, sdružující například několik sportů 

najednou, ke kterým jsou připojena společná zařízení poskytující možnosti stravování, 

prodeje atd.. Tato zařízení jsou zpravidla budována v okrajových  částech sídel a jsou 

náročná na velikost pozemků i vzhledem k nutnosti zajistit parkování pro návštěvníky.  
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Nepředpokládá se ve větším měřítku výstavba nových obrovských areálů, stávající síť je ve 

většině velkých měst dostačující, trendem bude i nadále nárůst malých zařízení, méně 

náročných na pozemky. 17 

 

Sportovní areál je soubor zařízení pro pěstování tělovýchovy a sportu, koncentrované 

do jedné lokality, zpravidla soustřeďující otevřená i krytá zařízení pro sportovce 

s nezbytným příslušenstvím. 17 

 

Sportoviště je plocha pro provozování určitých druhů sportu pod širým nebem, s 

příslušnými technickými parametry a úpravou povrchovou  (travnaté, antukové, živičné, 

dále vodní, lední, sněhové plochy atd). 17 

 

Hřiště je plocha pro jeden určitý druh sportu (např. lehká atletika, házená, košíková, 

odbíjená, ragby, pozemní hokej, tenis, stolní tenis, badminton a další). 17 

 

2.3.2 Neorganizovaná tělesná výchova  

Plochy pro pěstování neorganizované rekreační tělovýchovy a sportu mají zajistit 

každodenní příležitosti pro rekreaci, pohyb a pobyt v příznivém prostředí, a to v nejbližším 

sousedství bydliště. Význam a postavení neorganizované tělovýchovy závisí na tom, jaký 

důraz klade společnost na nutnost zajištění zdravého životního stylu a jakou pozornost 

věnuje zdravotní prevenci. Tato zařízení a plochy musejí být utvářena ve shodě s 

představami občanů o prostředí, v němž je mají trávit volné chvíle, a to pro všechny 

věkové a zájmové skupiny včetně občanů tělesně či mentálně postižených. Mají motivovat 

k pravidelnému pohybu, např.spojením pohybu se zábavou, a měly by být v co nejmenší 

docházkové vzdálenosti. Pro mládež a dospělé se počítá v bezprostřední blízkosti bydliště 

podle charakteru území a jeho specifických podmínek. Docházková vzdálenost pro děti do 

6 let pak nemá přesáhnout vzdálenost 200m. 17 

 

2.4 Rekreace 

 

2.4.1 Definice rekreace 

Rekreace je jednou ze základních urbanistických funkcí. Prostupuje strukturou města a je 

zastoupena ve všech městských  částech. Využívání možnosti rekreace se stalo součástí 
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životního stylu většiny obyvatel. Projevuje se i v zesíleném náporu na plochy zeleně a další 

zařízení pro aktivní rekreaci jako např.plovárny, hřiště, sportoviště nebo zábavní parky. 

17 

 

  Z hlediska časových možností rozlišujeme rekreaci:   

- každodenní (v pracovní dny po práci) 

- krátkodobou neboli víkendovou (ve dnech pracovního volna) 

- dlouhodobou (rekreace o dovolené) 

 

2.4.2 Každodenní rekreace  

Každodenní rekreace je vázána na zastavěné území sídel a jejich okrajové zóny. Jedná se o  

plochy veřejné zeleně, příměstské lesy, dětská a sportovní hřiště, tělocvičny, koupaliště,  

kluziště, zahrádkové osady, víceúčelová zařízení, ale patří sem i městská centra s pěší 

zónou jako místa nezávazného společenského styku. 17 

 

Náplní každodenní rekreace mohou být tyto činnosti:  

- aktivní odpočinek v přírodě, například v příměstských lesích (procházky, 

koupání,..) 

- sportovní činnost (individuální sport, párový sport a kolektivní sporty),   

- chovatelská a pěstební činnost,  

- odpočinek v přírodě nebo např. v parku či v obytném prostředí v pěší zóně  

- různé záliby,  

- relaxační a pohybová činnost často ve sportovních celoročních zařízeních  
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3. REKAPITULACE POZNATKŮ O ÚZEMÍ 

 
3.1. Historie       
 
3.1.1. Historie obce 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 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 už nikdy nebyl obnoven. Až do roku 

1673 byly součástí Slezské Ostravy, poté se na několik let 

osamostatnily. V roce 1849 byly Kunčičky spolu se Zámostím 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. [22] 

 

V dolovém poli budoucího dolu Zárubek prováděl od roku 1843 průzkum rakouský 

stát. Roku 1845 byla založena průzkumná šachta č. V, která byla roku 1856 odprodána 

Společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. ta původní průzkumné dílo přebudovala na důlní 

jámu - Důl č. V, později přejmenovaný na důl Hermenegild. Roku 1914 byl důl 

přejmenován na Zárubek a byly k němu přičleněny doly Vilém a Jakub. Dne 1. 8. 1926 k 

dolu Zárubek byl připojen důl Alexander a 1. 1. 1954 byl připojen důl Jan Maria. Ke dni 1. 

1. 1967 došlo ke sloučení dolů Zárubek a Petr Bezruč v jeden podnik s názvem Důl 

Ostrava.kde byl důl Zárubek začleněn jako závod 2. Důl Alexander existoval v letech 1896 

- 1997, těžba uhlí probíhala od roku 1896 do roku 1992. Od roku 1951 tam pracovali a 

připravovali se na své povolání horničtí učni.  K 1. lednu 1979 byla část důlního pole Dolu 

Alexander i s těžním zařízením převedena k Dolu Maršál Jeremenko. Roku 1966 došlo k 

výbuchu metanu, který zapříčinil smrt jednoho horníku a devět pracovníků bylo težce 

zraněno. Těžní jáma, hluboká 945m, byla zasypána v roce 1993 a výdušná jáma, hluboká 

775,3m, pak v roce 1994. Byly zachovány obě těžní věže dolu. Které jsou kulturními 

památkami ČR. Starý oktagonální komín, kotelna a pár dalších budov, které jsou dnes 

využívány firmami pro svou činnost. [22] 
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3.1.2. Historie řešené parcely 

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. Na území mezi Starou a Jubilejní kolonií mělo být kromě parku 

postaveno také koupaliště. Park byl založen rozhodnutím závodní rady 4. února 1948 a 

hned 15. února 1948 byl ustaven Pracovní výbor pro zřízení sadu a koupaliště v 

Kunčičkách v čele s Ing. arch. E. Galuzskou. [22] 

 

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

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

školní mládež. 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 téhož roku bylo za přítomnosti tehdejšího primátora Josefa 

Kotase slavnostně otevřeno dětské brouzdaliště. V roce 1950 byla otevřena zbývající 

sportoviště. Roku 1951 byl Park oddechu přejmenován na Hornický sad Maxima Gorkého. 

Dnes nese název  Sad Maxima Gorkého. [22] 

 

3.2. Charakteristika území  

 

3.2.1. Poloha a charakteristika řešeného území 

Řešené území se nachází ve východní časti města Ostravy v obci Kunčičky, které jsou 

součástí Městského obvodu Slezská Ostrava. Pozemek má parcelní číslo 700/1. Jedná se o 

území poměrně rozsáhlé  o rozloze cca 6,17ha. Je situován v severní části obce a  přibližně 

vymezen trojicí ulic, a to ze severu ulicí Lihovarská, z východu ulicí Holvekova a z jihu 

ulicí Stavovská. Východní hranici dále pak tvoří koryto bývalého mlýnského náhonu 

Pstruží.  

 

Vlastnické právo náleží Statutárnímu městu Ostrava a svěřená správa nemovitosti je 

ve vlastnictví Městského obvodu Slezská Ostrava. 
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Parcelní číslo: 700/1 

Výměra [m2]: 61664 

Katastrální území: Kunčičky 714241 

Číslo LV: 578 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Tab.1: Charakteristika území dle výpisu z katastru nemovitostí 

 

3.2.2.  Současný stav 

V územním plánu města Ostravy z roku 1994 [21] je řešené území vedeno jako LESY a 

v územně analytických podkladech pak jako VKP (viz. 2.1.3., 2.1.4.), což stávající stav 

lokality nepotvrzuje a funkční zařazení  nevyhovuje záměrům Městského obvodu Slezská 

Ostrava. V současné době jedná zastupitelstvo o možné změně funkčního zařazení této 

lokality pro zpracování nového územního plánu, a to na AREÁL VOLNÉHO ČASU.  To 

bylo také zohledněno při navrhování jednotlivých variant řešení. 

 

 Plocha budoucího areálu je momentálně zcela nevyužívaná, především kvůli svému 

špatnému stavu. Stromy, které pokrývají jen cca 40% celého území jsou zcela zanedbané, i 

to vede k závěru, že celá oblast nemá kvality plochy s funkčním využitím „LESY“, a 

neměla by být vedena ani jako VKP.  U většiny skupin vzrostlých stromů bude také nutné 

provést v budoucnu  dendrologický průzkum. Zbytek pozemku pak zabírá travnatá plocha 

a silnice se stezkou, které jsou ovšem také ve velmi špatném technickém stavu a budou 

před začátkem stavebních prací zdemolovány. Bývalý Mlýnský náhon lemující východní 

hranici pozemku je ve zdevastovaném stavu a obec počítá s jeho vyčistěním. 

Fotodokumentaci a současný stav přibližují Příloha č.01 a Výkres č.02 

  

 Reliéf  terénu  je  rovinný  s mírným  sklonem  na  jihovýchod. Nadmořská  výška  

terénu se pohybuje  v rozsahu  217,000  až  218,000  m n.m..  
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3.2.3. Limity využití území 

Krom toho, že se daná parcela spadá pod VKP a plochy s funkčním využitím Lesy (viz 

kapitoly 2.1.4, 2.1.5), tak ze severu na jih pozemku prochází podzemní vedení veřejného 

osvětlení, které je nevhodné a bude v budoucnu  odstraněno. Přes jihozápadní část 

řešeného území pak vede jak podzemní vedení veřejného osvětlení tak i podzemní 

elektrické vedení NN. Všechny vedení mají ochranné pásmo 1,0m po obou stranách 

krajního vodiče. Celým pozemkem také prochází tři radioreléové trasy. Při návrhu 

umístění staveb se musí dbát také na ochranná pásma silnice Lihovarská a Holvekova a 

také bývalého mlýnského náhonu Pstruží. Daná oblast nepodléhá žádným vlivů důlní 

činnosti. Limity využití území  jsou patrné ve Výkresu č.02.  

  

Druh Ochranné pásmo [ m ] 
podzemní elektrické vedení do 110kV včetně 1,0 

Podzemní vedeni veřejného osvětlení 1,0 

Bývalý mlýnský náhon Pstruží 6,0 

Silnice II. a III. třídy 15,0 (od osy komunikace) 

Tab.2: Ochranná pásma 

 

3.2.3. Širší vztahy, napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Obec Kunčičky je orientována ve východní časti města Ostravy. Dostupnost sportovně 

rekreační areálu je zajištěna jak přístupem pomocí automobilové dopravy, tak i pomocí 

městské hromadné dopravy (dále jen MHD). Pozemek je vymezen ze severní strany 

komunikací II.třídy  Lihovarská a ze západní strany komunikací II.třídy Holvekova. Obě 

tyto silnice se napojují na komunikaci I.třídy Frýdeckou, spojující Ostravu s Vratimovem. 

V blízkosti jihozápadní části parcely se nachází autobusová zastávka MHD. Tramvajová 

zastávka je potom vzdálená cca 550m a nachází se na komunikaci II.třídy Vratimovská, 

která se dále napojuje na komunikaci I.třídy Rudná vedoucí z Ostravy-Poruby do 

Havířova.  

  

 V nejbližším okolí řešeného území se nachází budovy pro hromadné a individuální 

bydlení a bývalý důl Alexandr, v kterém se nachází průmyslové objekty a který má projít 

v budoucnu rozsáhlou rekonstrukcí. 
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 V jižní části obce Kunčičky se nachází sportovní areál. Je pod správou Tělesné 

jednoty Kunčičky (dále jen TJ) a na jeho území se nachází venkovní fotbalové hřiště a 

nekryté tenisové kurty. Přístup na tyto sportoviště mají pouze členové TJ. 

 

 

Obr.2: Mapa širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

4.1 Charakteristika a využití stavby 
 

Sportovně rekreační areál bude především sloužit obyvatelům obce Kunčičky a přilehlé 

obce Kunčice. Je možné jej využívat po celý rok. Iniciativu k vytvoření tohoto návrhu dalo 

zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava, a to kvůli nedostačujícímu sportovnímu 

vyžití v obci Kunčičky a pro nevyužití stávající plochy sadu M.Gorkého.  

 

 Návrh obsahuje dvě varianty řešení v podobě územní studie. Sportovně rekreační 

areál (dále jen areál) má rozlohu cca 6,17ha,  z toho asi 40% zaujímají vzrostlé stromy. 

Oba návrhy uvažují s totožnými objekty. Rozdíl mezi jednotlivými řešeními je pak 

v prostorové kompozici jednotlivých stavebních objektů. 

 

 Jeden z objektů je kulturní dům s hostincem. Jeho dispoziční řešení dovoluje, aby 

část s hostincem fungovala nezávisle na části kulturního domu. Může tak být využíván 

nejen pro kulturní akce ale i pro každodenní navštěvování v rámci pohostinství. Současně 

se v budově nachází zázemí pro správu celého areálu.  

 

 Dalšími objekty jsou pak sportovní hala (dále jen hala) s dvěmi přilehlými 

sportovními hřišti (dále jen hřiště). Využívání této haly a hřišť je určeno v první řadě 

obyvatelům obce Kunčičky, nevylučuje však ani pronájem veřejným osobám či firmám.  

 

 Návrhy také počítají s dětským hřištěm, které by mělo být bezbariérové a mělo by u 

něj být zajištěno místo pro dohled staršími osobami. 

 

 V areálu se také bude nacházet botanická zahrada, která je určena nejen pro zdravé 

občany ale i lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Do návrhu jsem ji začlenil, 

protože přímo v Kunčičkách se nacházejí chráněné dílny Charity Ostrava a také centrum 

pro osoby se zdravotním postižením. Může tak sloužit nejen k relaxaci ale i k rehabilitaci. 

Ta může být zajištěna např.tzv.„Feeling path“ (stezka hmatu, citu) nebo zahradní terapií.  
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 Největší plochu pak zaujímá síť stezek. Ta je rozdělena  na dvě části. První a větší  

tvoří společná stezka pro chodce a cyklisty. Její povrch a prostornost umožňuje pohyb 

chodců, cyklistů či „in-line“ bruslařů současně. , a na stezku pouze pro chodce. 

 

 Ve stávajícím stavu území je vjezd do areálu zajištěn ve dvou místech, a to z ulice 

Lihovarská v severní části řešeného pozemku a z ulice Holvekova v jihozápadní časti 

areálu. Oba tyto vjezdy zůstanou zachovány. 

 

 Technické, dispoziční, architektonické řešení je dále uvedeno v kapitole 4.2 . 

  

4.2 Orientační údaje stavby 

 

4.2.1. Základní údaje stavby 
Název stavby   : Sportovně rekreační areál Ostrava-Kunčičky  

Kraj    : Moravskoslezský   

Obec   : Ostrava 

Číslo parcely    : 700/1 

Zájmové území   : Kunčičky 714241 

Celková plocha pozemků  : 61 664 m2  

Celková plocha zastavěná objekty : 2048 m2 

Zpevněné plochy   : 11 225 m2 

Kapacita parkoviště   : 75 stání pro osobní automobily ( 10 stání pro ZTP) 

Pořizovatel                : Městský obvod Slezská Ostrava 

Zpracovatel            : Martin Lindovský 

Projektový stupeň    : Územní studie 

 

4.2.2 Rozdělení na stavební objekty (dále jen SO): 

SO 01 – Kulturní dům s hostincem a zázemím pro správu areálu 

- Zastavěná plocha [m2]:    780,5 m2 

- Obestavěný prostor [m3]:    3012 m3 

SO 02 – Sportovní hala 

- Zastavěná plocha [m2]:    1267,5 m2 

- Obestavěný prostor [m3]:    6897 m3 
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SO 03 –Multifunkční hřiště 

- Zastavěná plocha [m2]:    968 m2 

SO 04 – Sportovní hřiště 

- Zastavěná plocha [m2]:    475,5 m2 

SO 05 –Dětské hřiště 

- Zastavěná plocha [m2]:    193,6 m2 

SO 06 – Botanická zahrada 

- Zastavěná plocha [m2]:    1295,8 m2 

SO 07 – Biologická ČOV 

- Rozměry ČOV[m]:      4 x 2,16 x 2,83 m 

SO 08 – Plochy parkovišť a komunikací 

- Zastavěná plocha parkoviště[m2]:   1959 m2 

- Zastavěná plocha komunikace[m2]:   1035 m2 

SO 09 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty 

- Zastavěná plocha [m2]:    5891 m2 

SO 10 – Zpevněné a chodníkové plochy 

- Zastavěná plocha - dlažba[m2]:   1780 m2 

- Zastavěná plocha - stěrkopísek[m2]:   560 m2 

SO 11 – Vodovodní přípojka 

- Délka přípojky [m]:      340 m 

SO 12 – Kanalizační přípojka  

- Délka splaškové kanalizační přípojky [m]:  62 m 

- Délka dešťové kanalizační přípojky [m]:  320 m 

SO 13 – Plynová přípojka 

- Délka přípojky [m]:     250 m 

SO 14 – Telekomunikační přípojka 

- Délka přípojky [m]:     89 m 

SO 15 – Elektropřípojka 

- Délka elektrické přípojky [m]:   68 m  

SO 16 – Veřejné osvětlení 

- Délka přípojky veřejného osvětlení [m]:  1650 m 

 

 



 16

5. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

5.1  Příprava území 

 

V rámci přípravy území budou před zahájením stavebních prací odstraněny plochy 

stávající komunikace a podzemního vedení veřejného osvětlení. Dojde také k vykácení 

stromů v počtu 27, a křovin překážejících při výstavbě objektů. K procesu přípravy patří 

také sejmutí ornice v místech výstavby objektů v minimální tloušťce 100 mm. Ta bude 

uskladněna na určené skládce a bude zpětně použita po dokončení stavebních prací na 

úpravu okolí komunikací a jiných výkopů.  

 

5.2  Popis stavby 

 

5.2.1 Urbanistiko-architektonický návrh – Varianta A 

Tato varianta se liší od varianty B především v prostorovém uspořádaní jednotlivých 

stavebních objektů. 

 

 Při návrhu jsem postupoval podle požadavků a připomínek zástupce městského 

obvodu Slezská Ostrava. Od toho se odvíjí i umístění sportovní haly v severní části území. 

U ní se pak nacházejí dvě sportovní hřiště. Celý tento sportovní komplex je oplocen. Vjezd 

k objektu je řešen ze silnice Lihovarská.  

 

 Další změnou oproti druhému návrhu je umístění dětského hřiště. To se nachází u 

jihozápadní hranice pozemku v prostoru obrostlém stromy. Přístup je zajištěn  stezkou pro 

chodce. 

 

 Kulturní dům a botanická zahrada jsou situovány na stejném místě jako ve variantě 

B. Stejně tak i parkovací plochy obou objektů. 

 

 Výhodou této varianty je šetrnější zásah do vzrostlé zeleně. Počet stromů, které by 

měly být vykáceny, je tak oproti druhé variantě mnohem menší. Ovšem z hlediska 

estetického je podle mého názoru umístění tak velké haly na volnou travnatou plochu 

mimo stávající zástavbu  nevhodné.  
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5.2.2 Urbanistiko-architektonický návrh – Varianta B 

Kvůli stávající zástavbě okolí, jsem se v tomto návrhu snažil většinu stavebních objektů 

situovat do jihozápadní části řešeného pozemku, kde se nachází také jeden z vjezdů do 

areálu (dále jen vjezd).  

 

 V návrhu se uvažuje se dvěma budovami, a to se sportovní halou a kulturním domem 

s hostincem (dále jen kulturní dům).  

 

 Blíže k vjezdu je orientován kulturní dům. Ten je dispozičně rozdělen na tři části, a 

to na hostinec, část pro kulturní akce se společenským sálem a zázemí pro správu areálu. 

Kapacita hostince je 40 strávníků. Kulturní část pak pojme 70 návštěvníků. Pro 

dimenzování jednotlivých částí budovy byly použity urbanistické ukazatele (Zásady a 

pravidla územního plánování [2], Projektování staveb bytových a občanských [3]), které 

jsou sice staršího data, ale v současné době nejsou nově zpracované ukazatelé k dispozici. 
 

 Severně od kulturního domu je umístěna sportovní hala, jejíž kapacita je 50 

sportovců. Velikost je odhadnuta dle počtu a funkčního využití sportovních ploch, které se 

k hale vztahují. Jedná se o tělocvičnu, která je součástí sportovní haly, a dvě sportovní 

hřiště. Ty se nacházejí v těsné blízkosti haly. První z nich je multifunkční. Má rozměry 44 

x 22 m a je pokryto umělou travou. Druhé hřiště je menší. Má rozměry 18 x 26 m a jeho 

povrch je betonový. Obě hřiště jsou oploceny . Sportovní halu i s hřišti pak lemuje dokola 

živý plot. 

 

 Mezi sportovním hřištěm a kulturním domem jsem dále navrhnul hřiště pro děti o 

plošné výměře 193,6 m2. Je určené jak zdravým tak i tělesně a zdravotně postiženým 

dětem. Rozmístění jednotlivých herních zařízení viz.Příloha č.05. 

 

 Přístup k objektům je zajištěn pomocí zpevněné plochy, lemující jak budovy tak i 

sportovní plochy a dětské hřiště, a také pomocí příjezdové komunikace šířky 6m. Na tu 

dále navazují parkovací plochy umístěné v blízkosti vchodů do jednotlivých budov, .  

 

 Téměř ve středu areálu směrem na východ jsem vyhradil místo pro botanickou 

zahradu (dále jen zahrada). Při jejím návrhu jsem opět vycházel z urbanistických ukazatelů 

(Principy a pravidla územního plánování [17]). Celá plocha zahrady bude lemována 
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dřevěným plotem a vchod bude zajištěn vstupní branou. Parkování návštěvníků zahrady je 

možné jak na parkovišti patřící kulturnímu domu tak i na parkovišti určeném botanické 

zahradě a návštěvníkům areálu, které se nachází na severní části území. 

 

  Propojení jednotlivých stavebních objektů, které jsou umístěny v různých částech 

areálu, umožňuje síť stezek. Největší část tvoří společná stezka pro chodce a cyklisty. Ta 

zabírá téměř celou severozápadní část pozemku. Ostatní plochy stezek jsou určeny pouze 

pro chodce a liší se úpravou povrchu.  

 

 Přístup k areálu zajišťuje také blízká autobusová zastávka městské hromadné dopravy 

(dále jen MHD). Ta se nachází jižně od navrhovaného vjezdu do areálu v jihozápadním 

území. Stávající stav však nevyhovuje požadavkům normy ČSN 73 6425 [8] a ČSN 73 

6110 [7], a proto jsem navrhnul novou zastávku MHD. Umístěna bude severně od vjezdu a 

to tak, aby nebránila rozhledovému trojúhelníku při výjezdu z areálu ani rozhledu chodcům 

na přechodu pro chodce. 

  

5.2.3 Stavebně technické a dispoziční řešení 
SO 01 – Kulturní dům s hostincem a zázemím pro správu areálu 

Je navržena jako zděná budova nepodsklepená, téměř obdélníkového půdorysu o 

rozměrech 35,85x21,8 m se sedlovou střechou. Výška objektu je 5m. Dispozičně i 

přístupově je stavba rozdělena na tři části, a to hostinec s kuchyní a skladem, sál pro 

kulturní akce s šatnou, a dále pak zázemí pro správu areálu. Každá z těchto sekcí může 

fungovat samostatně. Hygienické prostory jsou společné a navržené i pro zdravotně a 

tělesně postižené osoby.  

 

Veškeré  obvodové nosné i nenosné zdivo, včetně okenních a dveřních překladů, 

bude provedeno v technologii POROTHERM. Základy objektu jsou řešeny jako ŽB pásy 

pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Sedlová střecha má sklon 15° a je pokryta 

vlnitým plechem imitujícím tvar taškových krytin. Objekt bude zateplený a omítnutý 

fasádní omítkou značky Baumit granopor odstínu RAL 3012. 
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SO 02 – Sportovní hala 

Je navržena jako nepodsklepená montovaná ocelová hala o půdorysu ve tvaru L.  

 

Dispozičně i výškově je sportovní hala rozdělená na dvě sekce. První sekce má 

rozměry 18,5x34,75x3,84 m. Nachází se zde zázemí při vstupu do objektu, hygienické 

prostory, prostory pro správu haly, ošetřovna, nářaďovna,klubovna a šatny. Prostory šaten 

a hygienického zařízení jsou vydlážděny protiskluzovou dlažbou. Ostatní povrchy pak 

tvoří plovoucí podlaha. Druhou sekcí je prostor tělocvičny o rozměrech 34,95x17,9x7,8 m. 

Je určena ke hraní různých sportů, např.: tenis, volejbal, košíková nebo nohejbal. Tomu 

odpovídají rozměry hřiště 15 x 28 m. Povrch tělocvičny je pokryt elastickým 

polyuretanovým povrchem Conipur HSP odstínu RAL 5015. Instalaci provede dodavatel 

povrchu firma Vysspa Sport Technology, s.r.o. [25].   

 

Nosnou část tvoří ocelová konstrukce systému VEDE firmy Femont Opava, s.r.o. 

[27]. Je složena ze sloupů profilů TP 400x160x5 mm, střešních průvlaků a střešních 

příhradových vazníků. Tuhost celé konstrukce pak zajišťují vaznice, paždíčky a ztužidla. 

Počet a velikost jednotlivých prvků konstrukce stanoví firma Femmont Opava, s.r.o.. 

Základy objektu jsou řešeny jako ŽB patky pod jednotlivými sloupy nosné konstrukce. 

Každá ze sekce je zastřešena sedlovou střechou sklonu 7°. Opláštění stěn i střech bude 

z izolačních sendvičových panelů KS1000RW firmy Kingspan, a.s. [30] v odstínech RAL 

5012 a RAL 9007. 

 

SO 03 –Multifunkční sportovní hřiště 44 x 22 m 

Jedná se o multifunkční sportovní hřiště o rozměrech 44 x 22 m. Slouží pro různé druhy 

sportů, např.: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, malý fotbal. Součásti hřiště jsou dva 

basketbalové koše připevněné na ocelových sloupech, které jsou zapuštěny do betonového 

základu a jsou umístěny na obou koncích hřiště. Dále dvě volně stojící ocelové branky na 

házenou, sloužící také ke hraní malé kopané. Ve středu hřiště pak bude umístěna 

snímatelná síť upevněná na krajích k ocelovým sloupům. Sloupy jsou vysoké 2,5 m a 

vyjímatelné  z betonového zemního pouzdra, uloženého v nezámrzné hloubce. Povrch 

hřiště je pokryt umělou trávou značky EDEL Paddele. Bude dodán a instalován firmou 

Funny Sport s.r.o. [34]. Celková tloušťka všech vrstev hřiště je 408 mm. Prvky 

sportovního hřiště byly vybrány u firmy Vysspa Sport Technology, s.r.o. [25].   
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Skladba hřiště: 

   - umělý trávník EDEL Parcele     tl.18 mm 

                          - koberec ASB, ABJ 0/4                     tl.40 mm 

                          - koberec asfaltový otevřený KOA 0/25       tl.50 mm 

                          - štěrk 20/50 mm       tl.220 mm 

                          - štěrkopísek 2/15 mm      tl.80 mm 

                          - drenážní odvodňovací systém                              

                          -  rostlý terén 

 

Odvodnění bude provedeno pomocí drenážních trubek umístěných do vsakovacích 

drenážních rýh šířky 300 mm, vedených 6-8 m od sebe pod úhlem cca 25°.  

 

Kolem plochy hřiště bude provedeno oplocení do výšky 4,0 m. To je 

tvořeno drátěným pletivem potaženým  PVC a sloupky, které jsou kotveny do betonového 

základu v nezámrzné hloubce. 

 

Osvětlení hřiště bude provedeno pomocí svítidel s vysokotlakými Ni výbojkami o 

výkonu 400W.  Budou umístěny na 4 stožárech výšky 6 m, každý v jednom rohu. Ovládání 

osvětlení bude ruční, spínačem umístěným ve sportovní hale. 

 

SO 04 – Sportovní hřiště 18,3 x 26 m 

Celková plocha sportovního hřiště má rozměry 18 x 26 m. Povrch je betonový a celková 

tloušťka všech vrstev je 350 mm . Součástí hřiště jsou dva basketbalové koše připevněné 

k ocelovým sloupům, které jsou uloženy v betonovém zemním pouzdru. Ve středu hřiště 

pak bude umístěna snímatelná síť upevněná na krajích k ocelovým sloupům, které jsou 

taktéž ukotveny v zemních pouzdrech. Sloupy jsou 2,5 m vysoké a dají se odstranit. Prvky 

sportovního hřiště byly vybrány u firmy Vysspa Sport Technology, s.r.o. [25].  . 

 

Skladba hřiště: 

   - beton B20, hlazený      tl.100 mm 

                          - kari rohož 150/150/5 mm                     

                - štěrk 20/50           tl.150 mm 

                          - štěrkopísek 2/15       tl.100 mm 

                          -  rostlý terén 
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Plocha hřiště je vyspádována pod sklonem 0,5% tak, aby bylo zajištěno odvodnění 

dešťové vody z hřiště. To bude provedeno pomocí liniového odvodňovacího systému  

ACO firmy ACO Stavební prvky, . s r.o. [35].  . 

 

Kolem plochy hřiště bude provedeno oplocení do výšky 4,0 m. To je 

tvořeno drátěným pletivem potaženým  PVC a sloupky, které jsou kotveny do betonového 

základu v nezámrzné hloubce. 

 

SO 05 –Dětské hřiště 

Je navrženo a posouzeno dle norem ČSN EN 1176 – Zařízení dětských hřišť [15] a ČSN 

EN 1177 – Povrch dětského hřiště tlumící náraz [16]. Celková hrací plocha činí 193,6 m2. 

Je určené jak zdravým tak i tělesně a zdravotně postiženým dětem. Jednotlivé prvky hřiště 

jsou dodány firmou HAGS Praha, s.r.o.. Jde o 2 ks pružinových houpaček, prolézací a 

hrací soustava, kolotoč a pískoviště. Jednotlivé rozměry jak zařízení tak minimální 

nárazové zóny jsou uvedeny v Příloze č.05. 

 

Povrch hřiště je pokryt pryžovou dlažbou v červené barvě. Její nominální tloušťka je 

50 mm. Výška ochrany proti pádu tak odpovídá 2,0 m.. Dodavatelem je firma DS 

INDUSTRY, s.r.o. [32]. Celá plocha je lemována pryžovými obrubníky o rozměrech 

1000x250x40 mm. 

  

Skladba hřiště: 

   - pryžová dlažba           tl.50 mm 

     - štěrkodrť fr.4-8 mm      tl.30 mm 

                          - drcené kamenivo fr.8-16 mm     tl.170 mm 

                          -  zhutněný terén 

 

Plocha hřiště je vyspádována pod sklonem 0,5% tak, aby bylo zajištěno odvodnění 

dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí liniového odvodňovacího systému  

ACO firmy ACO Stavební prvky, . s r.o. [35]. 

 

Oplocení dětského hřiště je provedeno z prvků firmy HAGS Praha, s.r.o. [31]. Jedná 

se o 1,0 m vysoký plot z hliníkového rámu a dřevěných desek opatřený vstupní brankou. 
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SO 06 – Botanická zahrada 

Jedná se o plochu  o celkové výměře 1450 m2. Nachází se zde vyvýšené záhony 

s výsadbou rostlin a místa k odpočinku opatřená příslušným mobiliářem, který je dodán 

firmou HAGS Praha, s.r.o.[31]. Povrch celé botanické zahrady je pokryt zámkovou 

dlažbou. Vodícím prvkem pro osoby se zrakovým postižením je pak pás tvořený 

zámkovou slepeckou dlažbou Kamila TBX 16-20 v.červené barvě.  

 
 Odvodnění bude zajištěno pomocí podélného a příčného spádování a pomocí 

liniového odvodňovacího systému ACO firmy ACO Stavební prvky, s r.o. [35]. 

 

 Celá botanická zahrada bude lemována plotem vysokým 2,3 m. Bude tvořen 

ocelovými sloupy kotvenými do základových patek a dřevěnými fošnami kladenými ve 

vodorovném směru. Plot bude opatřen vstupní branou. 

 

SO 07 – Biologická ČOV 

Část obce Kunčičky, v níž se nachází dotčené území, je odkanalizována pomocí bývalého 

mlýnského náhonu Pstruží. Kvůli tomu musí být na daném pozemku vybudována 

biologická čistírna odpadních vod.  

 

 Jedná se o výrobek firmy ASIO, s.r.o. [33] s typovým označením AS-VARIOcomp 

50 N. Je určena pro 46-55 EO a její rozměry jsou 4000x2160x2830mm. Bude osazena na 

vodorovné ŽB desce tl.150mm a obetonována. Požadavky a technickou dokumentaci dodá 

firma ASIO, .s r.o.. 

 

Venkovní mobiliář 

Lavičky a odpadkové koše budou umístěny podél stezek pro chodce nebo se smíšeným 

pohybem chodců a cyklistů. Dále v blízkosti sportovních ploch a dětského hřiště. U 

sportovní haly a také u venkovní zahrádky navrhovaného hostince se budou nacházet 

stojany pro jízdní kola. Všechny prvky budou kotveny do betonového základu. Přesný 

počet prvků městského mobiliáře je dán v kapitole 5. Jako dodavatel byla vybrána firma 

HAGS Praha. s.r.o. [31].  

 

 

          

                                         Obr.3: Parková lavička firmy HAGS        Obr.4: Stojan pro jízdní kola firmy HAGS 
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5.3  Inženýrské sítě 

 

5.3.1 Vodovod 

Síť vodovodních řádů je v obci Kunčičky velmi řídká. Nejbližší možný bod napojení 

vodovodní přípojky je  cca 220 m od jižní hranice areálu v místě křížení ulic Holvekova a 

Bořivojova. Přípojka bude provedena z PE DN 80 až k vodoměrné šachtě (dále jen VS) 

umístěné na pozemku areálu. Součástí VS je vodoměrná soustava opatřená uzavíracími 

ventily, zpětným a vypouštěcím ventilem a vodoměrem. Rozvody vodovodu z VS do 

jednotlivých budov jsou řešeny pomocí potrubí z PE DN 50 a PE DN 25. Stanovení 

průměrné potřeby vody a dimenze potrubí je provedeno podle vyhlášky č.428/2001 Sb. a 

směrnice MVLH č.9/73 [14]. 

 

Stanovení potřeby pitné vody pro Kulturní dům s hostincem – SO 01 

Specifická potřeba vody (dále jen s.p.v.) dle směrnice č.9/73 [14]: 

           - divadlo, kina      5 l/os/den 

           - občanská vybavenost obce nad 1000 obyvatel  30 l/os/den 

Kapacita hostince: 40 osob 

Kapacita kulturní časti: 70 osob 

Součinitel maximální denní nerovnoměrnosti kd: 1,4 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti kd: 1,8 

 

Průměrná denní potřeba vody pro kulturní dům s hostincem 

          Qp = (70·5)+(40·30) = 1550 l/den 

Maximální denní potřeba vody pro kulturní dům s hostincem 

          Qmax,d = Qp · kd = 1550·1,4 = 2170 l/den 

Maximální hodinová potřeba pitné vody pro kulturní dům s hostincem 

          Qmax,h= (Qmax,d ·.kh)/24 = (2170·1,8)/24 = 162,75 l/h=0,163 m3/h = 0,0452 l/s  

Dimenzovaní potrubí 

   DN = √(Qmax,h · 4)/π = (0,0452 · 4)/π = 0,24 => Návrh DN 25 

 

Stanovení potřeby pitné vody pro Sportovní halu – SO 02 

Specifická potřeba vody (dále jen s.p.v.) dle směrnice č.9/73 [14]: 

           - telocvičny, sportovní haly                60 l/os/den 
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Počet sportovců: 50 osob 

Součinitel maximální denní nerovnoměrnosti kd: 1,4 

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti kd: 1,8 

 

Průměrná denní potřeba vody pro sportovní halu 

            Qpr,d = 50·60 = 3000 l/den 

Maximální denní potřeba vody pro sportovní halu 

            Qmax,d = Qpr,d · kd = 3000·1,4 = 4200 l/den 

Maximální hodinová potřeba pitné vody pro sportovní halu 

            Qmax,hod = (Qmax,d ·.kh)/24 = (4200·1,8)/24 = 315 l/h = 0,315 m3/h = 0,0875 l/s 

Dimenzovaní potrubí 

     DN = √(Qmax,h · 4)/π = (0,0875 · 4)/π = 0,33 => Návrh DN 50 

 

5.3.2 Splašková kanalizace 

Kolem severní hranice řešeného území vede stávající stoka jednotné kanalizace DN 800 

z betonových trub, ovšem napojuje se do bývalého mlýnského náhonu Pstruží. Tudíž bude 

odkanalizování areálu (na doporučení Ostravských vodáren a kanalizací, a.s.) provedeno 

pomocí čističky odpadních vod (dále jen ČOV) ústící do této jednotné kanalizační sítě. 

Umístěna je v blízkosti sportovní haly na jihozápadní části území. Výpočet velikosti a typu 

ČOV VIZ. Příloha č.08. 

 

 Odkanalizovány budou dvě budovy, a to sportovní hala a kulturní dům, ve kterém se 

nachází hostinec. Svodné potrubí jsou provedena  u sportovní haly z  potrubí PE DN 200 a 

u kulturního domu s hostincem pak z PE DN 150. Ty se pak před vyústěním do ČOV 

spojují v jednotné potrubí PE DN 250. Stejným potrubím se pak napojuje i ČOV do 

stávající jednotné kanalizační sítě. 

 

Průměrné denní množství odváděných splaškových odpadních vod se uvažuje 

stejné jako je průměrná denní potřeba vody. 

 

Výpočet průtoku splaškových odpadních vod pro Kulturní dům s hostincem – SO 01 

Koeficient maximální denní nerovnoměrnosti: kd = 5,5 

Průměrná denní produkce splaškových vod:  

Qp,d = 1550 l/den 
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Maximální hodinová produkce splaškových vod: 

Qmax,h = (Qp,d ·.kmax)/24 = (1550·5,5)/24 = 355,2 l/h = 0,355 m3/h 

Dimenze potrubí => 2 ·.Qmax,h = 0,71 m3/h = 0,197 l/s => Návrh DN 150 (dle Stavby 

vodovodů a kanalizací - obr 9.4 [4]) 

 

Výpočet průtoku splaškových odpadních vod pro Sportovní halu – SO 02 

Koeficient maximální denní nerovnoměrnosti: kd = 6,7 

Průměrná denní produkce splaškových vod:  

Qp,d = 3000 l/den = 3 m3/den 

Maximální denní produkce splaškových vod: 

Qmax,h = (Qp,d ·.kmax)/24 = (3000·6,7)/24 = 837,5 l/h = 0,838 m3/h 

Dimenze potrubí => 2 ·.Qmax,h = 1,675 m3/h = 0,465 l/s  => Návrh DN 200 (dle Stavby 

vodovodů a kanalizací - obr 9.4 [4]) 

 

Objekt Qp,d 

[m3/den] 
Qmax,h 

[m3/h] 

Sportovní hala  1,55 0,355 

Kulturní dům 3 0,838 

CELKEM 4,55 1,193 

        Tab.3: Množství splaškových odpadních vod 

5.3.3 Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy sportovní haly budou vsakovány do země pomocí 

vsakovacích bloků Garantia Rain Bloc dodávaných firmou Glynewed, s.r.o. [26]. Dešťové 

svodné potrubí sportovní haly je navrženo jako PE DN 125. Velikost a množství 

vsakovacích bloků je doloženo výpočtem ze stránek společnosti Glynwed, s.r.o. [26]. 

(viz.Příloha č.06)  

 Odvod dešťových vod ze zpevněných ploch, hřiště s betonovým povrchem a 

dětského hřiště, nacházejících se v jihozápadní části území, bude zajištěn pomocí liniového 

odvodňovacího systému, který se dále napojí na dešťovou kanalizační síť řešeného areálu. 

Na ní je napojeno i multifunkční sportovní hřiště odvodněné pomocí drenážního systému a 

také dešťové vody ze střechy kulturního domu. Potrubí dešťové kanalizace je navrženo 

jako PE DN 200 a před zaústěním do řádu jednotné kanalizace obce je osazeno 

odlučovačem lehkých látek firmy Sekoprojekt Turnov, s.r.o. [37].  
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Druh povrchu 
Odtokový 
koeficient 

Ψ 

Plocha 

A [ha] 

Intenzita deště 

qs [l/s·ha] 

Průtok 

Q=A ·qs · Ψ  

[l/s] 

Střecha kulturního domu 0,9 0,08 128 9,216 

Zpevněná plocha - asfalt 0,9 0,23 128 26,496 

Zpevněná plocha - dlažba 0,5 0,12 128 7,68 

Multifunkční hřiště – umělá 
tráva 

0,15 0,1 
128 

1,92 

Sportovní hřiště - beton 0,9 0,05 128 5,76 

Dětské hřiště – pryžová dlažba 0,5 0,02 128 1,28 

Celkem    52,35 

Tab.4: Množství dešťových odpadních vod – jihozápadní území 

 Zpevněné plochy komunikace a parkoviště, situované v severovýchodní časti území, 

budou odkanalizovány pomoci PE DN 125 přímo do bývalého mlýnského náhonu Pstruží. 

Před ústím budou osazeny odlučovačem lehkých kapalin firmy Sekoprojekt Turnov, s.r.o. 

[37]. 

 

 Odvod dešťové vody z plochy botanické zahrady je zajištěn pomocí liniového 

odvodňovacího systému ACO. Ten je napojen na svodné potrubí PE DN 125 a sveden do 

bývalého mlýnského náhonu Pstruží.  

 

Druh povrchu 
Odtokový 
koeficient 

Ψ 

Plocha 

A [ha] 

Intenzita deště 

qs [l/s·ha] 

Průtok 

Q=A ·qs · Ψ  

[l/s] 

Botanická zahrada 0,5 0,13 128 8,32 

Zpevněná plocha - asfalt 0,9 0,07 128 8,064 

Celkem    16,384 

Tab.5: Množství dešťových odpadních vod – severovýchodní území 

 Dešťové vody ze zelených ploch a sítě stezek pro chodce a cyklisty nebudou nijak 

odváděny. Předpokládá se jejich vsakování do země. 
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Výpočet dimenze potrubí, byl stanoven za pomoci softwaru „Hydrotechnický 

výpočet kanalizační sítě 4.0“ společnosti AutoPEN a je doložen v Příloze č.07. 

 

5.3.4 Plynovod 

Obec Kunčičky je plynofikována STL rozvodnou plynovodní sítí z ocelových trubek DN 

100. Stejně jako u vodovodního řádu je nejbližší možný bod napojení na stávající plynovod  

v místě křížení ulic Holvekova a Bořivojova. Přípojka bude provedena z potrubí PE DN 

80, tak nedojde ke ztrátě tlaku, a povede až ke skřínce sloužící jako hlavní uzávěr plynu 

(dále jen HUP). Ten je umístěný na okraji pozemku areálu a je osazen společným 

plynoměrem, regulátorem tlaku plynu a dvěmi kulovými uzávěry. Rozvod plynu z HUP do 

jednotlivých budov je řešen jako nízkotlaký a je ukončen v technických místnostech 

jednotlivých stavebních objektů dalším uzávěrem. 

 

5.3.5 Sdělovací rozvody 

V uvedené lokalitě se dle podkladů provozovatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK). To je vedeno 

podél jižní hranice řešeného pozemku. Přípojka je řešená jižně od vjezdu do areálu na 

parcele č.704/3, která je vedená jako obslužná komunikace. Kabelový rozvod 

k jednotlivým objektům je navržen ve větveném systému. Pro provedení rozvodu SEK 

bude nutné podat žádost o zřízení přípojky u provozovatele elektronických komunikací 

společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Kabelový rozvod je navržen ve větveném 

systému. 

 

5.3.6 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování sportovně rekreačního areálu elektrickou energií bude realizováno ze 

stávajícího distribučního rozvodu nízkého napětí 0,4kV (dále jen NN). Jedná se o 

podzemní kabelové vedení vedoucí podél severní hranice řešeného pozemku. Správcem 

této sítě je Skupina ČEZ, a.s.. Přípojka bude svedena do kioskové trafostanice(dále jen 

TS), která bude zásobovat jednotlivé budovy. TS je umístěna na pozemku areálu jižně od 

sportovní haly s ochranným pásmem 20m od jednotlivých budov.  

 

Stanovení potřeby (příkonu) el.energie podle specifické potřeby účelové jednotky  

Výpočet je pouze orientační vzhledem k tomu, že byl proveden na základě výpočtu 

spotřeby elektrické energie pro bytové jednotky. 
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Stupeň elektrifikace B1: osvětlení + drobné spotřebiče + el.sporák s troubou 

Počet jednotek pro přepočtených na byty (1byt = 4 osoby) : 40 

Specifický příkon vč.občanské vybavenosti Pbi = 6,8 

Soudobost pro n jednotek ß ni = 0,4 

 

          Pb = Σ Pbi · ß ni = 40 · 6,8 · 0,4 = 97,92 kVA   => Návrh 1x TS 160 kVA 

 

5.3.7 Veřejné osvětlení 

Napájení veřejného osvětlení (dále jen VO) areálu bude provedeno ze dvou rozváděčů VO 

osazených v jihozápadní a severovýchodní části území. Ovládání osvětlení bude jednak 

ruční z rozváděčů VO, dále pak automatické od soumrakového spínače. VO na 

jihozápadním území areálu je rozděleno do dvou okruhů. Ze severovýchodního rozvaděče 

se potom člení do 6 okruhů.  

 

Osvětlení přechodů a příjezdových obslužných komunikací v areálu bude provedeno 

pomocí uličních sloupů výšky 6 m, které jsou osazeny svítidlem do 1x400W.  

 

Nasvětlení pěší  komunikace a sítě stezek, jak pro chodce tak i cyklisty, je řešeno 

svítidly 1x150W, osazenými na parkových ocelových stožárech výšky 4 m.  

 

Vzdálenosti mezi stožáry VO jsou cca 25m. Budou vzájemně propojeny a uzemněny 

zemnícím páskem FeZn 30/4mm.  

 

5.4  Dopravní řešení 

 

5.4.1 Dynamická doprava 

Stávající stav 

V současné době existují dva vjezdy na řešené území, a to v severní části území ze silnice 

II.třídy Lihovarská a dále v jihozápadní části území ze silnice II.třídy Holvekova. Umístění 

těchto vjezdů bude v navrhovaném řešení zachováno. Veškeré stávající komunikace 

v areálu budou kvůli svému desolátnímu stavu před začátkem stavebních a výkopových 

prací zdemolovány (viz.kapitola 5.1) 
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Návrh řešení 

Navrhované dopravní řešení předpokládá napojení řešené lokality na stávající místní 

komunikace ve stejných místech, která jsou uvedena ve stávajícím stavu, a to v jihozápadní 

části území (jižní vjezd) a v severovýchodní části území (severní vjezd). Jižní vjezd 

propojuje navrhovaný areál se silnicí II.třídy Holvekovou. Severní vjezd potom se silnicí 

II.třídy Lihovarskou. 

 

Veškeré místní komunikace navrhovaného areálu jsou navrženy dle normy ČSN 73 

6110 [7]. Jedná se o komunikace obslužné typu MO2 9,50 / 6 / 30 funkční skupiny B a C. 

To znamená, že navrhovaná vozovka silnic je řešena jako obousměrná dvoupruhová 

komunikace pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Šířka pojízdné plochy mezi zvýšenými 

betonovými obrubami je 5,50 m (s normovým rozšířením šířky vozovky ve směrových 

obloucích). Jízdní pruhy vozovky mají šířku 2,5 m a vodící proužky 0,25 m. Vozovka je 

lemována betonovým silničním obrubníkem 15/25cm. Ten je v místech, které jsou určeny 

pro přecházení chodců nebo osob se sníženou schopností pohybu a orientace, snížen a 

nebude přesahovat niveletu vozovky o více než 2cm. Povrch vozovky je navržen 

z asfaltových vrstev. Prostorová úprava pojízdných ploch je patrná z Výkresu č.05.  

 

5.4.2 Statická doprava 

Návrh řešení odstavných ploch splňuje požadavky normy ČSN 73 6056 [9]. Počty 

parkovacích míst byly stanoveny ze vzorce dle ČSN 73 6110 [7]. 

 

N = P0 · ka · kp 

 

N … celkový počet stání 

NZTP … počet stání pro zdravotně a tělesně postižené občany 

P0…základní počet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (viz.tabulka 34 ) 

ka…součinitel vlivu stupně automobilizace (rezerva 30 let) 

kp…součinitel redukce počtu stání dle ČSN 73 6110 (viz.tabulky 30, 31, 32) 
 

Díky tomu, že stupeň automobilizace se v Ostravě neustále snižuje a parkovací 

plochy navrhuji s výhledem na 30 let, uvažuji při výpočtu se součinitelem vlivu stupně 

automobilizace ka = 1,25. Součinitel redukce počtu stání byl stanoven pro obce do  5000 

obyvatel a je roven kp = 1,0. 
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Povrch parkovacích stání je z asfaltových vrstev. Rozměry jednoho parkovacího 

místa jsou 2,5 x 5,0 m. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pak je 

velikost stání 3,5 x 5,0 m. Počet je stanoven dle vyhlášky 398/2009 Sb.[6]. 

 

Parkovací plocha sportovní haly 

N = 25 · 1,25 · 1,0  

N = 31,25 stání  návrh 32 stání 

 

Kapacita sportovní haly a přilehlých sportovišť je 50 sportovců. Výpočtem byl 

stanoven počet 32 parkovacích míst, z toho 2 stání jsou určena pro užívání osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace a jsou označená mezinárodním symbolem 

přístupnosti, a to vodorovným i svislým značením. 

 

 

Parkovací plocha kulturního domu s hostincem 

N = (17,5+10) · 1,25 · 1,0  

N = 34,375 stání  návrh 35 stání 

 

Kulturní dům s hostincem pojme při maximálním využití 110 lidí, a to v poměru 

kultura:hostinec - 70:40. Výpočtem byl stanoven počet 35 parkovacích míst, z toho 2 stání 

jsou určena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a jsou 

označená mezinárodním symbolem přístupnosti, a to vodorovným i svislým značením. 

 

Parkovací plocha na SV území 

N = 6,1644 · 1,25 · 1,0  

N = 7,708 stání  návrh 10 stání 

 

Tato parkovací plocha je určena návštěvníkům areálu a dále pak návštěvníkům 

botanické zahrady, která se v areálu nachází. Dle tabulky 34 normy ČSN  73 6110 [7] 

nelze přesně stanovit počet parkovacích stání pro botanickou zahradu, proto se uvažuje jen 

s počtem návštěvníků celého areálu a parkovací stání pro botanickou zahradu se zohlednil 

při jeho návrhu. Celkový počet parkovacích míst pro SV parkoviště byl stanoven na 10 
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míst, t toho 6 míst je určen osobám ZTP. Tyto parkovací místa jsou označená 

mezinárodním symbolem přístupnosti, a to vodorovným i svislým značením. 

 

5.4.3 Cyklistická a pěší doprava 

Stezky a zpevněné plochy pro chodce 

Prostor určený k pohybu chodců a zajišťující přístup k jednotlivým stavebním objektům 

v jihozápadní části území má průchozí šířku v rozmezí 1,5-2,0 m. Maximální podélný 

sklon je 8,33%. Příčný sklon má 2,0%. Povrch těchto zpevněných ploch bude proveden ze 

zámkové dlažby H-Profil 60 a lemován betonovým obrubníkem ABO 13-10 firmy 

PRESBETON Nova, s.r.o. [36] o rozměrech 1000 x 100 x 200 mm. 

 
Skladba  

   -  zámková dlažba                                  tl. 60 mm 

               -  štěrkodrť fr.4-8 mm               tl. 40 mm 

               -  štěrkopísek              tl. 100 mm 

               -  rostlý terén 

 

Stezka pro chodce situovaná v jihovýchodní části území je tvořená betonovými 

obrubníky ABO 13-10 firmy PRESBETON Nova, s.r.o. [36]  a zhutněnou štěrkodrtí fr.4-

8mm, uloženou na štěrkodrti fr.8-16mm..  

 

Stezka pro  společný pohyb chodců a cyklistů 

Síť stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů zabírá téměř celou severozápadní část 

řešeného území. Dle ČSN 73 6110 [7] se jedná o obousměrnou společnou stezku pro 

cyklisty a chodce. Její šířka je určena podle intenzity chodců a cyklistů. Jelikož není řešený 

pozemek nijak napojen na veřejnou cyklistickou trasu města a jedná se o obec do 2000 

obyvatel, nepředpokládá se nijak velká intenzita jak už chodců tak cyklistů. Šířka byla 

stanovena na 3,5 m. Poloměry vnitřního okraje oblouků byly navrženy podle ČSN 73 6110 

- tab.27 [7]. Maximální podélný sklon je 3%. Příčný sklon, zajišťující odvod dešťových 

vod ze stezky, je 2,0%. Stezka je lemována betonovým obrubníkem ABO 13-10 firmy 

PRESBETON Nova, s.r.o. [34] o rozměrech 1000 x 100 x 200 mm. 
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V prostoru sítě stezek se nachází zvýšené záhony, které jsou osazeny okrasnými keři. 

Zvýšené záhony jsou lemovány palisádami PASO 2/80 firmy PRESBETON Nova, s.r.o. 

[36], které jsou z jedné třetiny zapuštěny do betonového lože. 

 

 

Skladba stezky :  

   - betonový asfalt ABJ                                   tl. 40 mm 

                          -  koberec asfaltový hrubý                            tl.  50 mm 

                          - štěrkodrť     fr. 8-32 mm                             tl.  40 mm 

                          - štěrkodrť     fr. 32-64 mm                           tl. 150 mm  

                          - štěrkopísek                                                  tl.  60 mm  

                          - rostlý terén 

 

Přechody pro chodce 

V rámci návrhu dopravního řešení sportovně rekreačního areálu budou řešeny i přechody 

pro chodce (dále jen přechody). I když je v areálu nejvyšší povolená rychlost 30 km/h a 

přechody se zřizovat nemusejí, do návrhu jsem je začlenil, a to kvůli snadnějšímu pohybu 

osob ZTP. Šířka přechodů je 3,0 m. Je opatřen signálními pásy šířky 0,8 m, varovnými 

pásy š.0,4 m a vodícími pásy. V prostoru přechodu je obrubník komunikace snížen a 

nebude přesahovat niveletu vozovky o více než 2cm. Při navrhování jsem postupoval dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb.[6] a normy ČSN 73 6110 [7]. 

 

5.4.4 Zastávka MHD 

Kvůli nevyhovujícímu stavu a umístění současné zastávky městské hromadné dopravy 

(viz.Příloha č.01) , jsem navrhnul zastávku novou. Při řešení návrhu nové zastávky MHD 

(dále jen zastávky) jsem se řídil dle normy ČSN 73 6425 [8] a ČSN 73 6425 [7] . Bude 

umístěna severně od vjezdu do areálu z ulice Holvekova tak, aby nezasahovala do 

rozhledového trojúhelníku navržené obslužné komunikace areálu a aby nebránila ani v 

rozhledu chodcům stojících na přechodu, který je umístěn mezi vjezdem a navrženou 

autobusovou zastávkou. Šířka byla stanovena na 12 m s ohledem na frekvenci jednotlivých 

autobusových linek. Minimální vzdálenost   
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5.5 Nakládání s odpady 

 

Komunální odpad bude ukládán do odpadkových košů a kontejnerů, které budou jedenkrát 

týdně sváženy a likvidovány technickými službami Ostrava na nejbližší řízené skládce. 

Místo pro kontejnery na separovaný odpad je vyhrazeno na parkovišti kulturního domu 

v blízkosti vjezdu do areálu z ulice Holvekova.tak, aby byl umožněn snadný vjezd a výjezd 

vozům technických služeb. Kontejnery mají objem 1100 l a jsou barevně rozlišeny. 

K ukládání odpadu z veřejných ploch areálu je slouží odpadkové koše. Ty mají objem 85 l 

a jsou umístěné podél komunikací pro pěší a v blízkosti sportovních  a odpočinkových 

ploch sportovně rekreačního areálu. 

 

5.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Celý objekt je řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb., O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace [6]. 

 

Vnitřní prostory staveb v areálu jsou řešeny jako bezbariérové, minimální průchozí 

šířky 1,8 m. V každém objektu se nachází WC určené osobám ZTP. Sportovní hala má 

dále šatny dimenzované pro prohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Veškeré dveře jsou navrženy jako bezpráhové s min.rozměrem 0,8 m.  

 

 Vnější bezbariérové řešení zahrnuje 10 stání pro ZTP. Přirozenou vodící linii potom 

tvoří obrubník pěší komunikace na rozhraní s travnatou plochou. Maximální podélný sklon 

všech zpevněných ploch určených pro pěší je 8,33%, příčný je  maximálně 2,0%. Přechody 

jsou zajištěny hmatnými pásy a opatřeny bezbariérovými nájezdy pomocí šikmé rampy ve 

sklonu 10,0%. 
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5.7 Terénní a sadové úpravy 

 

Po ukončení veškerých stavebních prací bude terén okolo objektů srovnán a nově osázen 

travním semenem. K zahumusení bude sloužit zemina, která byla při přípravě území 

uložena na určené skládce (viz.kapitola 5.1). 

 

 Dále budou v okolí společné stezky vysázeny nově stromy v počtu 30 ks. Jedná se 

stromy výšky 250 – 300 cm se zapěstovanou korunou. Mají sloužit jako zklidňující a 

ochranné prvky. 

 

5.8  Vliv stavby na životní prostředí 

 

V územním plánu města Ostravy [21] je řešené území vedeno jako LESY a v územně 

plánovací dokumentaci pak jako VKP (viz. 2.1.3., 2.1.4.), což stávajícímu charakteru 

pozemku zcela nevyhovuje. V současné době jedná zastupitelstvo o možnosti změny 

funkčního využití dané lokality, a to na AREÁL VOLNÉHO ČASU. To má vyloučit 

jakýkoli protiprávní zásah do ekologické stability daného území.    

 

Pro posouzení vlivů na životní prostředí bude pak dle zákona č.100/2001 Sb., O 

posuzování vlivů na životní prostředí, zpracována EIA (Environmental Impact 

Assessment). Navrhovaný sportovně rekreační areál spadá do kategorie II mezi záměry 

vyžadující zjišťovací řízení (viz. zákon č.100/2001 Sb., příloha 1). 
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6.  PROPOČET NÁKLADŮ DLE THU 
 

Jedná se o orientační (předběžný) odhad potřeb finančních nákladů. Pro stanovení 

finančních nároků stavební části byly použity cenové údaje: 

 -  Cenové ukazatele 2009 [17] a Katalog stavebních objektů ÚRS Praha[18],  

   - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2009 

ÚÚR Brno 19. 

   -  Program BUILDPower firmy RTS, a.s. – cenová úroveň URS 09/I 

-  Ceníky jednotlivých výrobců 
 

 Položka 
 

mj 
počet 

mj 
cena/mj 
[Kč/ mj] 

Cena s DPH 
[Kč] 

I POZEMEK 

         - č.700/1 [m2] 61 644 - - 
II STAVEBNÍ ČÁST 
   A) Stavební objekty  
 SO 01 Kulturní dům s hostincem a zázemím pro správu areálu 
  - obestavěný prostor [m3] 3012 4976 14 987 712 
 SO 02 Sportovní hala 
  - obestavěný prostor [m3] 6897 5327 36 740 319 
  SO 03 Multifunkční hřiště 

  
- umělá tráva EDEL Paddele, 
tl.18mm 

[m2] 968 680 658 240 

  
- asfaltový koberec jemný ABJ I, 
tl.40mm 

[m2] 968 320 309 760 

  
- asfalt.koberec otevř. AKO16, 
tl.50mm 

[m2] 968 194 187 795 

  - stěrkodrť, tl.220mm [m2] 968 130 232 320 
  - štěrkopísek, tl.80mm [m2] 968 58,90 57 015 
  - ocelové branky na házenou  [pár] 1 33495 33495 

  
- volejbalové sloupy kulaté,  
Ø83 mm  

[pár] 1 16 095 16 095 

  - basketbalová konstrukce [pár] 1 72 210 72 210 
  Celkem 1 566 930 
 SO 04 Sportovní hřiště 
  - bet. povrch hlazený, tl.10mm [m2] 475,5 522 247 950 
  - kari rohož 150/150/5 [m2] 475,5 30 14 250 
  - štěrkodrť, tl.15mm [m2] 475,5 102 114 000 
  - štěrkopísek, tl.10mm [m2] 475,5 180 85 500 
  - basketbalová cvičná konstrukce [pár] 1 33 930 33 930 

  
- volejbalové sloupy kulaté,  
Ø83 mm  

[pár] 1 16 095 16 095 

  Celkem 409 125 
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 SO 05 Dětské hřiště 
  - pryžová dlažba, tl. 50mm [m2] 193,4 1446 279 660 
  - štěrkodrť, tl.30mm, zhutněný [m2] 193,4 42,40 8 220 
  - štěrkodrť, tl.170mm [m2] 193,4 115 22 240 

  
- herní prvky firmy HAGS Praha, 
s.r.o. 

[soub] - - 285 380 

  Celkem 595 500 

 SO 06 Botanická zahrada 

  - bet.dlažba zámková, tl.60mm 

[m2] 1295,8 846 1 096 250   - štěrkodrť, tl.40mm, zhutněný      

  - štěrkopísek, tl.100mm   

 SO 07 Biologická ČOV 
  - AS-VARIOcomp 50 N [ks] 1 249 000 249 000 
 SO 08 Plochy parkovišť a komunikací 
  -parkovací plochy D2-N-3-V-PII [m2] 1959 914 1 790 526 

  
-komunikace s ABS D1-N-1-IV-
PII, š.6m 

[m2] 1035 1175 1 216 125 

  Celkem 3 006 651 
 SO 09 Smíšená stezka pro chodce a  cyklisty 
  -beton asfaltový ABJ, tl.40mm [m2] 5891 350 2 238 580 

  
-koberec asfaltový  hrubý, 
tl.50mm                             

[m2] 5891 280 1 649 480 

  - štěrkodrť, tl.40 mm, zhutněný     [m2] 5891 49,70 292 785 
  - štěrkodrť tl.150mm                      [m2] 5891 105 618 555 
  - štěrkopísek, tl.60mm                   [m2] 5891 42,40 249 780 
  Celkem 5 049 180 
 SO 10 Zpevněné a chodníkové plochy 
  - bet.dlažba zámková, tl. 60mm 

[m2] 1762 846 1 490 652   - štěrkodrť, tl.40mm, zhutněný      
  - štěrkopísek, tl.100mm   
 SO 11 Vodovod 
  - PE DN 50 [bm] 38 1042 39 600 
  - PE DN 90 [bm] 270 2910 785 700 
  - PE DN 25 [bm] 30 796 23 880 
  Celkem 849 180 
 SO 12 Kanalizace 
  - PE DN 125 [bm] 208 2890 601 120 
  - PE DN 150 [bm] 12 3700 44 400 
  - PE DN 200 [bm] 163 4100 668 300 
  - vsakovací bloky Garantia [ks] 44 1895 83 380 
  - liniový odvodňovací sys.ACO [ks] 450 840 378 000 
  Celkem 1 775 200 

 SO 13 Plynovod 

  - PE DN 80 [bm] 250 3087 771 750 
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 SO 14 Telekomunikační vedení 
  - kabelové vedení [bm] 89 208 18 512 
 SO 15 Elektrické vedení NN 
  - kabelové vedení  [bm] 68 984 66 912 
 SO 16 Veřejné osvětlení 
  - kabelové vedení + sloupy 4m [bm] 1410 836 1 178 760 
  - kabelové vedení + sloupy 6m [bm] 240 1276 306 624 
  Celkem 1 485 384 
 SO 17 Oplocení 

  
- plot 4,5 m, ocelové sloupky, 
pletivo drátěné potažené PVC 

[bm]  250  2075 518 750 

  
- plot 2,0 m, ocelové sloupky, 
pletivo drátěné potažené PVC 

[bm] 20 876 17 520 

  - živý plot (9 ks/bm) [ks] 2025 10 20 250 

  
- plot 2,3 m, dřevěné sloupky, 
dřevěné latě kladeny vodorovně 

[bm] 186 1050 195 300 

  Celkem 751 820 
 B) Ostatní 
  Mobiliář 

  - parková lavička [ks] 84 6860 576 240 

  - odpadkový koš [ks] 35 2360 82 600 
  - modulární stojan na 5 kol [ks] 3 2900 5800 
  - kontejner na odpad [ks] 3 7490 22 470 
  Celkem 687 110 
  Terénní úpravy 

  

- výsadba nových stromů, 250- 
300 cm se zapěstovanou 
korunou 

[ks] 30 2875 86 250 

  
- kácení stromů s prům.kmene 
<90cm 

[ks] 29 2450 71 050 

  - demolice asfaltových ploch [m2] 2625 740 1 942 500 
  - sejmutí ornice, naložení, odvoz [m2] 9650 321,5 3 102 475 
  Celkem 5 202 275 
  

 Celková cena stavební části 76 799 460

Tab.6: Odhad finančních nákladů dle THU* 

 

Odhad nákladů stavební části projektu činí cca 77 mil. Kč.  

 

 

___________________________________ 

*Ceny jednotlivých stavebních objektů jsou adekvátně zaokrouhleny. 
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7. ZÁVĚR 

 

Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout sportovně rekreační areál, který by 

sloužil obyvatelům obce Ostrava – Kunčičky ke sportovním a kulturním aktivitám. 

Zadavatelem je Městský obvod Slezská Ostrava, pod který obec Kunčičky spadá. 

 

Hlavním problémem při tvorbě této práce byl fakt, že daný pozemek je v územním 

plánu města Ostravy z roku 1994 [21] veden jako LESY a v územně analytických 

podkladech pak jako VKP (viz.kapitoly 2.1.3, 2.1.4), což brání jakémukoliv stavebnímu 

zásahu na dotčeném území. Avšak v současné době jedná zastupitelstvo o možné změně 

funkčního zařazení této lokality pro zpracování nového územního plánu, a to na AREÁL 

VOLNÉHO ČASU (viz.kapitola 2.1.5). Na základě této skutečnosti jsem mohl na daném 

území navrhnout stavby a jiné objekty s omezením jen ochranné pásma (viz.kapitola 3.2.3)  

 

Při realizaci návrhů jsem se snažil skloubit požadavky a připomínky místní 

samosprávy s charakterem okolní lokality. Výsledkem byly dva návrhy urbanisticko–

architektonického řešení, s tím že pro jeden mnou vybraný návrh bude zpracováno také 

řešení připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Celá práce je zpracovaná ve 

formě územní studie a může sloužit jako podklad pro vypracování dokumentace 

k územnímu řízení.  

 

Své návrhy jsem konzultoval se zastupitelem Městského obvodu Slezská Ostrava 

panem Jiřím Šárkem, se svými vedoucími bakalářské práce prof. Ing. Otakarem Hasíkem, 

DrSc. a Ing. arch. Hanou Paclovou, a také dalšími pracovníky Fakulty stavební Vysoké 

školy báňské Technické univerzity Ostrava.  

  

Myslím si, že výstavba sportovně rekreačních zařízení, ať už v této lokalitě či jiné, 

podobného charakteru, má určitě smysl, protože obce často trpí nedostatkem ploch, které 

mohou sloužit ke společenským, kulturním nebo sportovním akcím, a to v prostoru 

jediného areálu. Samozřejmě se při navrhování musí brát v úvahu různé urbanistické 

ukazatele, které zohledňují např.velikost obce, počet obyvatel, spádová oblast zařízení atd. 
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Na závěr bych ještě dodal, že na základě orientačního ekonomického propočtu, který 

jsem zpracoval a který je součástí této bakalářské práce (viz.kapitola 6), se jedná o 

finančně náročnější projekt a bylo by určitě vhodné realizaci celého sportovně rekreačního 

areálu etapizovat. 
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Příloha č. 01 – Fotodokumentace současného stavu 

Vjezd do areálu 
 

Stávající komunikace na pozemku 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalý mlýnský náhon Pstruží 

 

Křižovatka silnic Lihovarská a Holvekova 



 

Severozápadní část území 

 

Současná zastávka MHD 



Příloha č. 02 – Výřez územního plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výřez z územního plánu města Ostravy (1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda územního plánu města Ostravy (1994) 



Příloha č. 03 – Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecký snímek sportovně rekreačního areálu a okolí 
 

Severovýchodní pohled 
 
 
 



 

Jihovýchodní pohled na Sportovní halu 
 
 

Severozápadní pohled na areál 
 
 
 



 
Severozápadní pohled na sportovní halu a parkoviště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled na hlavní vjezd do sportovně rekreačního areálu 
 
 
  
 
 



 

Jižní pohled na vyvýšené záhony 

 

Pohled na vstup do botanické zahrady a stezku pro chodce a cyklisty 









Příloha č.06 – Návrh vsakovacího bloku pro sportovní halu 

Volba nakládání s vodou: chci vodu pouze vsakovat 

Množství dešťové vody 

 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel 

Odvodňovaná plocha střechy 1267.5 0.9 

 

Výpočet objemu vsakovací nádrže 

kf hodnota [m/s]: 0.00005  

Šířka vsakovacího objektu [m]: 2.4 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 0.42 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 128 in [l/(s*ha)] 

Vsakovací nádrž 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 17.2 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop m3 17.4 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 18.1 

Délka vsakovací jímky Lvsak m 18,0 

 

 

 

 

 

Soupis materiálu 

Druh položky Množství

Vsakovací blok Garantia 44 ks 

Odvětrávací nástavec 1 ks 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 24 balení

Geotextilie 240 m2 

 

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a ks 60 

Doporučená plocha geotextílie AGeo m
2 156 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb ks 240 



Příloha č. 07 – Výstup ze softwaru Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0  
 
A) Dešťové odpadní vody – jihozápadní území 

Stoka Úsek Povodí Plocha Odtok. Reduk. Suma  Intenzita Voda  Vody  Průtok 
povodí souč.   plocha  r. ploch  deště      dešťová  jiné  návrhový 
[ha]     [ha]   [ha]   [l/s.ha]  [l/s]  [l/s]  [l/s] 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
A - 1  0.6  0.68  0.408  0.408   128.0 52.22     52.22 
 
 
 
 
Průtok  Průtok Spád  Délka  Provozní D  DN  DN  Průtok Rychlost 
průměrný provzduš. stoky  stoky  drsnost výpočt. navržené použité 100%  100% 
[l/s]  [l/s]  [%]  [m]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [l/s]  [m/s] 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
  56.12  3.00  163.11    0.067 173.000  200    83.19   2.65 
                        
 
 
 
Plnění Plnění Rychlost Síla  Čas 
objemové výškové skutečná unášecí 
[%]  [mm]  [m/s]  [Pa]  [s] 
___________________________________________________ 
  63   116   2.77   31   59 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Dešťové odpadní vody – severovýchodní území 

Stoka Úsek Povodí Plocha Odtok. Reduk. Suma  Intenzita Voda  Vody  Průtok 
povodí souč.   plocha  r. ploch  deště      dešťová  jiné  návrhový 
[ha]     [ha]   [ha]   [l/s.ha]  [l/s]  [l/s]  [l/s] 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
A - 1  0.07  0.9  0.063  0.063   128.0 8.05     8.05 
 
 
 
 
Průtok  Průtok Spád  Délka  Provozní D  DN  DN  Průtok Rychlost 
průměrný provzduš. stoky  stoky  drsnost výpočt. navržené použité 100%  100% 
[l/s]  [l/s]  [%]  [m]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [l/s]  [m/s] 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
   7.12  3.00  79.04    0.067 79.000  100    13.34   1.70 
                        
 
 
 
Plnění Plnění Rychlost Síla  Čas 
objemové výškové skutečná unášecí 
[%]  [mm]  [m/s]  [Pa]  [s] 
___________________________________________________ 
  50   50   1.70   15   47 
 



Příloha č.08 - Návrh velikosti a typu biologické ČOV 
Výpočet množství odpadních vod 

 - množství organického znečištění BSK5 na os/den :  o=60 g/os/den 
 - množství vody na os/den :      q=150 l/os/den 

Q = Σ(počet EO x q) = (40 . 0.15)+(1 . 0.15)+(12 . 0.15) = 6 + 0.15 + 1.8  = 7.95 m3/den 
O = Σ(počet EO x o) = (40 . 0.06)+(1 . 0.06)+(12 . 0.06) = 2.4 + 0.06 + 0.72  = 3.18 kg/den 

Vybavení Jednotka 
Počet 

jednotek

1 
jednotka
=  x EO 

Počet 
EO 

Q 
[m3/den] 

BSK5
[kg/den]

Hostinec s trojnásobným 
použitím místa u stolu 

místo u stolu 40 1 40 6 2.4 

Zahrádka místo u stolu 10 0.1 1 0.15 0.06 

Sportovní zařízení – 
sportovci 

sportovec 60 0.2 12 1.8 0.72 

Celkem    53 7.95 3.18 

 
 
Množství odpadních vod a přiváděného znečistění  

Množství odpadních vod celkem 7.95 m3/den

Množství organického znečištění celkem 3.18 kg/den

Počet EO celkem 53 EO 

 
 
Návrh čistírny odpadních vod 

Výrobce : ASIO 

Typ: Domovní biologická ČOV AS-VARIOcomp 50 N

Poznámka:  
Čistírna odpadních vod pro 46-55 EO 

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

0.769 l/s  

Produkce kalu (sušina kalu 2-4%) 14 kg/m3

Interval vyvážení 4 měsíce 

 


