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Cílem bakalářské práce je urbanistický návrh řešení využití území na vymezené 

lokalitě „Kunčičky“ ve Slezské Ostravě. Návrh obsahuje řešení sportovně – rekreačního 

areálu, řešení technické infrastruktury, dopravy, odstavných ploch, veřejných prostranství. 

Je proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě shromážděných 

podkladů o území. Dokumentace je zpracována v rozsahu územní studie. Urbanistický 

návrh řešení území je navržen ve dvou variantách. Z toho se jeden návrh dokončí 

podrobně, druhý návrh využívá jiné možné uspořádání zástavby území. Zpracovaný návrh 

vychází z podkladů územního plánu obce, katastrální mapy obce a plánů inženýrských sítí 

stávajícího stavu dle podkladů jednotlivých správců sítí. 

 V teoretické části je řešena problematika územního plánování, urbanismu a 

typologie. Následuje historií sídla, návrh urbanistického řešení, popis širších vztahů a 

technické infrastruktury včetně výpočtů a ekonomického posouzení nákladů. 

 
 

The Annotation of the Bachelor Thesis 

 

The aim of this work is an urban design solution to the land use area designated 

"Kunčičky" in Silesian Ostrava. The proposal includes addressing sport - recreational area, 

addressing the technical infrastructure, transport, lay, public spaces. Are analyzed at the 

current state of the area on the basis of the collected materials. The documentation is 

processed in the territorial scope of the study. Urban design solutions area is designed in 

two versions. It is a complete proposal in detail, the second application uses another 

possible arrangement the estate. Elaboration of a proposal based on the work of the village 

land-use plan, cadastral maps and plans of the municipality utilities work by the current 

state of network administrators. 



 The theoretical part is dealt with issues of urban planning, urbanism and typology. 

Followed the history of settlements, urban design solutions, a description of the broader 

relationship and technical infrastructure, including calculations and economic assessment 

of costs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek a symbolů 

 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

AL - hliník 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

Ha - hektar 

HPL - speciální tvrzený plast, bezúdržbový, vysoce odolný 

MHD – městská hromadná doprava 

např. - například 

OKD – Ostravsko Karvinské doly 

UV – ultrafialové záření 

VKP – významný krajinný prvek 

ZTP – zdravotně tělesně postižení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSAH BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE: 

1. ÚVOD…………………………………………………………………………………..1 

1.1 Cíl bakalářské práce  …………………………………...…………………….1 

2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK............ .................................2 

 2.1 Územní plánování ……………………………………………………………2 

               2.2 Urbanismu.....…………………………………………………………………2 

2.3 Občanské vybavení……...................................................................................2 

         2.4 Rekreace………................................................................................................3 

2.5 Rehabilitace……...............................................................................................4 

2.6 Neorganizovaná tělesná výchova......................................................................5 

2.7 Významný krajinný prvek…………………………………………………….6 

2.8 Lesy……………….…………………………………………………………..6 

3. REKAPITULACE POZNATK Ů O DANÉM ÚZEMÍ.................................................7 

             3.1 Historie………………......................................................................................7 

                     3.1.1 Historie obce Kunčičky..….……….....................................................7 

            3.1.2 Historie řešené parcely.........................................................................7 

          3.2 Charakteristika území…....................................................................................8 

                 3.2.1 Poloha a charakteristika řešeného území..............................................8 

              3.2.2 Současný stav………............................................................................9 

        3.2.3 Širší vztahy, napojení stavby na dopravní a  

technickou infrastrukturu ……………………………………….…..10 

          3.3 Limity v území................................................................................................11 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ …………………………..................................................................12 

            4.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání.............................................12 

5. SOUHRNNÁ ZPRÁVA ÚZEMÍ...................................................................................13 

          5.1 Základní a identifikační údaje..........................................................................13 

          5.2 Popis stavby.....................................................................................................13 

 5.2.1 Urbanistický návrh – varianta A...........................................................13 

                 5.2.2 Architektonická koncepce – varianta A................................................14 

                5.2.3 Urbanistický návrh – varianta B...........................................................16 

                5.2.4 Architektonická koncepce – varianta B................................................17 

                5.2.5 Vnitřní a vnější doprava........................................................................21 

            5.2.6 Zeleň.…………….................................................................................22 



                5.2.7 Mobiliář……….....................................................................................22 

              5.2.8 Komunální odpad…………..................................................................23 

       5.3 Inženýrské sítě....................................................................................................23 

                5.3.1 Vodovod................................................................................................23 

                5.3.2 Plynovod................................................................................................24 

         5.3.3 Kanalizace..………................................................................................25 

        5.3.4 Elektrická energie...................................................................................27 

           5.3.5 Veřejné osvětlení....................................................................................27 

         5.3.6 Sdělovací sítě..........................................................................................27 

 5.4 Návrh řešení pro užívání stavby s omezenou schopností 

            pohybu a orientace………….………………………………………………….28 

5.5 Vliv stavby na životní prostředí..........................................................................28 

6. ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO ČNOSTI NÁVRHU..................................29 

7. ZÁVĚR............................................................................................................................31 

Seznam použité literatury..................................................................................................32 

Seznam tabulek...................................................................................................................33 

Seznam obrázků.................................................................................................................34 

Seznam příloh.....................................................................................................................35 

Seznam výkresové části......................................................................................................36 

PŘÍLOHY 

VÝKRESY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ÚVOD 

 

1.1 Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení sportovně rekreačního 

areálu v lokalitě Ostrava-Kunčičky. Zadavatelem této bakalářské práce je Úřad městského 

obvodu Slezská Ostrava. 

 

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

Druhý návrh,  vybraný jako výsledný pro své optimální urbanisticko-architektonické 

řešení, je proveden i s řešením dopravní, 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, které byly v průběhu 

vypracování projednávány jak se zastupitelem Městského obvodu Slezská Ostrava panem 

Ing. Jiřím Šárkem tak i s vedoucím bakalářské práce Ing. Janou Blahutovou. 

 

 Vypracovaná bakalářská práce je rozdělená do dvou částí, a to na textovou a 

výkresovou. Textová část se dělí 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 bakalářské práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 

2.1 Územní plánování 

 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

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

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

civilizačních hodnot. [3] 

 

Specifickými znaky územního plánování jsou: 

− dlouhodobost 

− velký rozsah území s určitým počtem obyvatel 

− týká se mnoha zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat 

− je soustavou činností, cyklicky obnovovanou 

− řídí se platnými zákony 

 

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 

tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k 

optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení 

ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. 

[19] 

 

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 standardu kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí 

obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí. [3] 



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

z demografické, ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. 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 veřejnou infrastrukturu. Zatím co vazby na bydlení se s rozvojem 

osobní dopravy postupně uvolňují, výrazně se zvyšuje intenzita vazby na dopravní 

infrastrukturu. [3] 

 

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 (např. pro základní školu je účelovou jednotkou 

1 místo) a pro příslušnou účelovou jednotku doporučit průměrnou hodnotu plochy 

pozemku. [15] 

 

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

kultury, tělovýchovy, sportu a rekreace, ubytování, stravování, zdravotnictví, školství a 

výchovy, sociální péče, nevýrobních služeb, výrobních a opravárenských služeb   

 

2.4 Rekreace 

 

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

zastoupena ve všech městských  částech. Využívání možnosti rekreace se stalo součástí 

životního stylu většiny obyvatel. Projevuje se mimo jiné i v zesíleném náporu na plochy 

zeleně a další zařízení pro aktivní rekreaci jako např. plovárny, hřiště, na sportoviště, 

zábavní parky, ale také na dopravu, technickou a občanskou vybavenost apod. [3] 

 

Z hlediska časových možností rozlišujeme rekreaci:   

−  každodenní (v pracovní dny po práci) 

−  krátkodobou neboli víkendovou (ve dnech pracovního volna) 

−  dlouhodobou (rekreace o dovolené) 



A) Rekreace každodenní 

Je součástí režimu pracovního dne, jenž by měl následovat po každodenní práci. Jde 

především o aktivity, které se realizují v blízkosti bydlení a v místech časově snadno 

dostupných. Jsou zde zahrnuty pohybové činnosti mimo domov od procházky až po sport, 

různé záliby a zábavy. Podmínkou kvalitní každodenní rekreace je dostatek kvalitních 

ploch zeleně.  

 

B) Rekreace víkendová 

Jde především o formu krátkodobé rekreace a obnovy sil po pracovním týdnu. Náplní  

bývá pobyt ve volné přírodě, u vody, chataření a v poslední době častější návštěva různých 

sportovně rekreačních areálů. 

 

C) Rekreace dlouhodobá 

Jde především o rekreace o dovolené a prázdninách, obvykla nad 4 dny. Podle ročního 

období jde buď o rekreaci letní nebo zimní. V českých podmínkách se váže především 

k vodním plochám, horským oblastem a různým druhům sportovních a rekreačních center. 

Dokud nebudou odstraněny základní nedostatky ve službách a v koncepčním přístupu 

rozvojových rekreačních oblastí, nedojde k návratů turistů do jinak atraktivních oblastí ČR.   

 

2.5 Rehabilitace 

 

Pod pojmem rehabilitace, pokud je používán v oblasti zdravotnictví, se chápe péče o 

pacienta, která následuje po péči akutní, kdy je pacient z hlediska medicíny ve 

stabilizovaném stavu a další operační zákroky či jiné výrazné zásahy do organizmu již 

nejsou zapotřebí, nicméně organizmus pacienta se stále vzpamatovává z posttraumatického 

šoku a běžné funkce těla nefungují, tak, jak mají. Rehabilitace se zaměřuje především na 

pohybová ústrojí, na schopnost obnovení jejich normálního fungování u pacienta – pokud 

je to vzhledem k jeho individuálnímu zdravotnímu stavu možné. [16] 

 

Rehabilitace může být lůžková nebo ambulantní. 

 

Rehabilitace zahrnuje v současné době řadu léčebných postupů, z nichž základní je 

fyzioterapie – zjednodušeně řečeno cvičení pacienta s odborným vedením lékaře a 



zdravotnického personálu. Kromě fyzioterapie zahrnuje rehabilitace masáže, elektroléčbu, 

vodoléčbu, léčbu za pomoci laseru, reflexní terapii či akupunkturu – zvolené prostředky 

závisí na rozhodnutí lékaře a možnostech daného zdravotnického zařízení. [16] 

 

2.6 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. Zařízení tohoto druhu mají motivovat k pravidelnému pohybu 

např. spojením příležitosti k pohybu se zábavou a společenskými kontakty, mají být 

přitažlivá a dostatečně atraktivní. [3]  

 

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. [3] 

 

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

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

dále vodní, lední, sněhové plochy atd.) – dle druhu a požadavků určitého sportu. [3] 

 

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 (branky, síť atd.). [19] 

 

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu (často sídliště), kde se 

mohou děti volně pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, 

pískoviště…apod.) k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovatelných v 

rámci možností a určení hřiště. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání 

veškerého vybavení a součástí hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno drátěným, či 

dřevěným plotem. Dětská hřiště se vyrábějí ze všech možných materiálů, ať se jedná o 



různé dřeviny(smrk, akát), nebo kovy, plasty, využívá se dokonce i různý odpad např. sjeté 

pneumatiky. [19] 

 

2.7 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. [3] 

 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 mohli vést k poškození nebo zničení VKP. 

 

2.8 Lesy 

 

Je porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi složitý lesní  

ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým 

prostředím (biotopem). Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje porost, v 

němž stromy dosahují výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň 25 %. 

[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. REKAPITULACE  POZNATK Ů O DANÉM ÚZEMÍ 

 
3.1 Historie       
 

 
Obr.č.01: Znak obce Kunčičky 

 

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. [17] 

 

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. [17] 

 



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. [17] 

 

3.2 Charakteristika území  
 

3.2.1 Poloha a charakteristika řešeného území 

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

součástí Městského obvodu Slezská Ostrava. Vlastnické právo náleží Statutárnímu městu 

Ostrava a svěřená správa nemovitosti je ve vlastnictví Městského obvodu Slezská Ostrava. 

 

Řešený pozemek má parcelní číslo 700/1 a jedná se o poměrně rozsáhlé území o 

rozloze cca 6,17ha. Nachází se v severní části obce. Je přibližně vymezeno trojicí ulic, a to 

ze severu ulicí Lihovarská, ze západu ulicí Holvekova a z jihu ulicí Stavovská. Východní 

hranici  pak tvoří koryto potoka Pstruží.  

 

Tab. č.01: 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 

 

Řešené území se nachází v blízkosti průmyslových těžebních areálů, ale nepodléhá 

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

činnosti a práce se odehrávaly na opačné strany k pozemku, tudíž území nepodléhá 

žádným poklesům ani jiným vlivům. 

 

 



Cílem je vytvořit novou dominantu okolí a  využít důraz kladený na rekreaci, 

rehabilitaci, sport a aktivity volného času. Významným prvkem je estetické začlenění a 

uspořádání veškerých staveb s vlivem na krajinný ráz. Proto je nalezení nového významu 

uspořádaní a využití území hlavním cílem, jenž bude uspokojovat a naplňovat potřeby 

obyvatel města všech generací včetně ZTP. 

 

Tab. č.02: Charakteristika území dle výpisu z katastru nemovitostí 

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 

 

3.2.2 Současný stav 

V územním plánu města Ostravy je řešené území vedeno jako lesy a VKP, což stávajícímu 

stavu zcela nevyhovuje. V současné době jedná zastupitelstvo o změně územního plánu a 

územně plánovací dokumentace, a to na areál volného času.  To bylo také zohledněno při 

navrhování jednotlivých variant řešení. 

 

 V současné době je plocha budoucího areálu zcela nevyužívaná. Silnice a stezka 

nacházející se na řešeném pozemku jsou ve velmi špatném technickém stavu a budou před 

začátkem stavebních prací zdemolovány. Zeleň, která pokrývá asi polovinu celého území 

je zcela zanedbaná, a bude nutné v budoucnu provést dendrologický průzkum. Taktéž 

Mlýnský náhon lemující východní hranici pozemku, který je zanesen odpadky, kusy 

nábytku, zamazuje volnému průtoku vody. Při zvýšení vodní hladiny dochází k vylévání na 

přilehlé plochy. Obec tedy počítá s jeho vyčistěním, tudíž dosáhneme vytvoření vyvážené 

biologické a ekologické stability. 

  



 Ze severu na jih pozemku prochází podzemní vedení veřejného osvětlení, které je 

v budoucnu nevhodné a bude odstraněno. Na pozemku se nenachází žádný  městský 

mobiliář. 

 

 Terén  je  rovinný  s mírným  sklonem. Nadmořská  výška  terénu se  pohybuje  v 

rozsahu  217  až  218m  n.  m..  

 
Obr.č.02: Snímek stávajícího stavu 

 

Další fotodokumentaci a současný stav přibližují Příloha č.01 a Výkres č.02. 

 

3.2.3 Širší vztahy, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Zájmové území se nachází v městské částí Slezská Ostrava obvod Kunčičky. Tato zelená 

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. Dostupnost navrhovaného sportovně rekreační areálu je zajištěna jak 

přístupem pomocí automobilové dopravy, tak i pomocí městské hromadné dopravy. 

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 pozemku 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. 



 V nejbližším okolí řešeného území se nachází bývalý důl Alexandr, v kterém se 

nachází průmyslové objekty a který má projít v budoucnu rozsáhlou rekonstrukcí, a dále 

budovy pro hromadné a individuální bydlení. Nemocnice je od vymezeného území 

vzdálena 4,2 kilometrů a ostatní veřejné složky do vzdálenosti 4 kilometrů. 

 

 
Obr.č.03: Výřez územního plánu s vyznačeným územím 

 

3.3 Limity v území 

 

Mezi limity využití území patří: 

- lokální a regionální biokoridory a biocentra, ochrana životního prostředí, 

- hydrogeologické podmínky, 

- dopravní napojení 

 
3.3.1 Současný stav 

Tab. č.03: 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 

 



4. NÁVRH ŘEŠENÍ  

 

4.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁN Í 

 

Navržený areál bude sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům ke kvalitnímu 

sportovnímu a relaxačnímu vyžití. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Návrh obsahuje 

dvě varianty řešení územní studie. Základem obou těchto variant je sportovní areál. 

Zásadním rozdílem ve variantách řešení je v koncepci areálu. Ve variantě A je řešení 

víceúčelové haly s hřištěm na pozemní hokej. Ve variantě B je základním prvkem 

víceúčelová budova s multifunkčním hřištěm. Další odlišnosti  ve variantách jsou zejména 

ve velikosti a rozmístění jednotlivých sportovních ploch a budov.  

 

Obě tyto varianty řešení sportovně rekreačního areálu jsou umístěny v západní části 

vymezeného území, aby navazovala na stávající zástavbu tvořící budovy občanské 

vybavenosti, haly bývalého dolu Alexander a nestála uprostřed území, které může sloužit k 

jiným účelům.  

 

Ke sportovně rekreačnímu areálu je navržená asfaltová komunikace, která se 

posléze napojuje na silnici II.třídy Holvekova. Parkovací místa pro návštěvníky areálu jsou 

v obou variantách řešená dle normy ČSN 73 6110. Součástí je i řešení vedení pěších tras, 

které jsou navrženy po celém řešeném území.  

 

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

B. Zejména pro její urbanistické řešení a multifunkční využití budovy a sportovišť. 

Sportovně - rekreační areál bude přístupný široké veřejnosti. Jak aktivním, tak i rekreačním 

sportovcům včetně ZTP. Rozloha sportovně rekreačního areálu je zhruba 2 ha. Převýšení 

terénu je max. 1 m.n.m. Tvar území je nepravidelný. Sportovní areál je dimenzován pro 

130 návštěvníků.  

 

 

 

 

 



5. SOUHRNNÁ ZPRÁVA ÚZEMNÍ   

 

5.1 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby  : Návrh využití plochy pro sportovně – rekreační účely  

Kraj   : Moravskoslezský   

Obec   : Kunčičky 

Čísla parcely   : 700/1 

Zájmové území   : k.ú. Ostrava 

Pořizovatel   : Magistrát města Ostrava 

Zpracovatel   : Miroslav Tihelka 

Projektový stupeň    : Územní studie 

Celková plocha pozemku : 61 664 m2  

 

5.2 POPIS STAVBY 

 

5.2.1 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA A 

Sportovně – rekreační areál jsem situoval do části západní, aby byl co nejblíže k zástavbě a 

nezasahoval tudíž do vzrostlé zeleně. Ostatní plochy, slouží jako klidové oblasti s pěšími 

trasy. Do sportovního areálu je vstup bezplatný, hradí se pouze poplatky za pronájem 

sportovišť. Pěší stezky dovolují bezproblémové využití jak v letním tak i v zimním období.  

 

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty (dále jen SO). 

SO 01 – Multifunkční Hala  

SO 02 – Multifunkční hřiště 

SO 03 – Dětské hřiště 

SO 04 – Minigolf 

SO 05 – Obslužný objekt k minigolfu 

SO 06 – Stolní tenis 

SO 07 – Tribuna 

SO 08 – Parkovací plocha 

SO 09 – Zastávky 



Vstup do areálu je navržen ze západní strany a navazuje na příjezdovou komunikaci, 

která je napojena na silnici II. třídy Holvekova. V této části se nachází jedna parkovací 

plocha. Ta je ze dvou stran obehnána chodníkem pro pěší. Na parkoviště navazují pěší 

stezky, které slouží k návštěvníkům k pohybu po areálu.  

 

5.2.2 ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE- VARIANTA A 

A) SO 01 – Multifunkční Hala  

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 

72 x 38m. Je navržena tak, aby sloužila jako zázemí pro správce, sportovce a také jako 

sklad sportovního vybavení. Hala má pultovou střechou a dva vstupy. První vstupní dveře 

jsou ze západní strany a budou sloužit zejména návštěvníkům pro vstup do haly k šatnám. 

Další vstup je ze severní strany, do skladu sportovního vybavení. V hale jsou 2 Šatny o 

kapacitě 30 návštěvníků. K nim patří zázemí s WC a sprchou. Bezbariérové WC je 

společné pro muže i ženy. Dále se v hale nachází 2 tenisové a 3 squaschové kurty. 

 

Celkový architektonický vzhled objektu je přizpůsoben především funkci dané 

stavby, která je nejpodstatnějším kritériem. 

 

B) SO 02 – Multifunkční hřiště 

Je sportovní plocha určená v létě k pozemnímu a v zimě k lednímu hokeji. Tvar je 

elipsovitý o půdorysných rozměrech 62 x 46m. Povrch je tvořen z betonu lemovaný 

mantinelem. Vzhled mantinelů bude vhodně barevně přizpůsoben.  

 

C) SO 03 – Dětské hřiště 

V těsné blízkosti od objektu tribuny jsem navrhl dětské hřiště. Má obdélníkový půdorys o 

rozměrech 17 x 39m. Je vybaveno atrakcemi:  

beznárazová houpačka (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Houpání, komunikace) 

pískoviště (Věková skupina: od 2 let; Herní hodnota: Experimenty, kreativita, odpočinek) 

houpačka pro vozíčkáře (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Houpání, odpočinek) 

Integrační kolotoč (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Otáčení, obratnost, 

pozorování) 

 

Od ostatních ploch je ohraničeno linií obrubníků. Plocha je vyplněna pryžovou 

dlažbou a pod ní je násyp štěrku a štěrkopísku. Atrakce jsou od firmy eibe. Materiál atrakcí 



je z evropského borového dřeva, nerezového materiálu, Herkules lana a HPL. Každý 

výrobek má certifikát TÜV dle EN 1176. Herní prvky jsou oceněny certifikátem GS, 

prokazující bezpečnost herních prvků dle GS standardů. Je každoročně obnovován, tudíž 

má zákazník jistotu, že herní prvky splňují veškeré aktuální nároky na bezpečnost. 

 

D) SO 04 – Minigolf 

V nejjižnější části areálu jsem navrhl minigolf s 10 jamkami. Jamky jsou umístěny 

pravidelně podél zpevněné plochy. Jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek – 8  cm, štěrková 

drť – 15  cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5  cm, litý asfalt – 3  cm. Základní jamka má 

rozměr 1,25 x 12m a v kruhové části má průměr 2,5m. Další jamky se liší vložením 

různých překážek nebo zatočením dráhy. 

 

E) SO 05 – Obslužný objekt k minigolfu 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech   

6 x 6m. Je navržena tak, aby sloužil jako zázemí pro úschovu sportovních potřeb a správce. 

Střechu má pultovou a fasádu v zelené barvě, aby zanikl do okolí. Celý objekt i s jamkami 

je oplocen drátěným plotem potaženým bužírkou výše 1,5m, taktéž v zelené barvě a to 

z důvodu zamezení vstupu nepovolaným osobám zejména mimo sezonu v zimním období, 

kdy se areál pro návštěvníky uzavře. 

 

F) SO 06 – Stolní tenis 

Směrem na východ od haly jsem umístil 3 venkovní stoly pro stolní tenis. Hrací deska 

stolu je z vrstvené pryskyřice o síle 4 mm vyztužená ocelovými profily uložená do 

samostatného ocelového rámu o výšce 50 mm. Konstrukce stolu je z galvanizovaného 

ocelového profilu 50 x 20 mm, Noha je z ocelového profilu 70 x 50 mm s možností 

ukotvení k podkladu. Rozměry stolu jsou 274 x 152,5 x 76 cm.  

 
Obr.č.04: Venkovní pingpongový stůl Sirius 140 



G) SO 07 – Tribuna 

Vedle multifunkčního hřiště je navržena tribuna pro 90 diváků, která slouží v letním i 

zimním období také k přezouvání bruslí. Je nezastřešená z lehké kovové konstrukce. 

Sedačky jsou plastové. Má 2 výškové úrovně. Její půdorysné rozměry činí 6 x 50m. 

Konstrukce bude natřena vhodným nátěrem, aby barevně zapadla do okolního prostředí. 

 

H) SO 08 – Parkovací plocha 

Je navržena o půdorysných rozměrech 68 x 24m. Na ní je umístěno 40 parkovacích míst 

seřazených do 2 řad, z toho jsou 2 určená pro ZTP. Kolem dvou stran parkoviště je 

chodník o šířce 2m.   

 

5.2.3 URBANISTICKÝ NÁVRH – VARIANTA B 

Druhá varianta je odlišná zejména v koncepci návrhu sportovně rekreačního areálu. V této 

variantě je navržena multifunkční budova s multifunkčním hřištěm. Vstup do areálu je 

navržen ze západní strany a navazuje na příjezdovou komunikaci, která je napojena na 

silnici II. třídy Holvekova. V této části se nachází dvě parkovací plochy. Na parkoviště 

navazují pěší stezky, které slouží k návštěvníkům k pohybu po areálu.  

 

 V druhé variantě je jedním z nejdůležitějších prvků multifunkční budova. Ta je 

situována do jihozápadní části pozemku co nejblíže k původní zástavbě. Od ní jsou 

rozvedeny pěší stezky, které postupně rozvádí návštěvníky do celého areálu.  

 

Tuto variantu jsem si vybral jako konečnou a budu ji řešit komplexně s navržením 

technických sítí a finančního propočtu. 

 

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty (dále jen SO). 

SO 01 – Multifunkční budova pro rehabilitace, rekreace, stravování a ubytování  

Zastavěná plocha    1 133 m2 

Obestavěný prostor   5 916 m3 

SO 02 – Multifunkční hřiště 

Zastavěná plocha   6 868 m2 

SO 03 – Dětské hřiště 

Zastavěná plocha      663 m2 



SO 04 – Minigolf 

Zastavěná plocha   1 050 m2 

SO 05 – Obslužný objekt k minigolfu  

Zastavěná plocha        36 m2 

Obestavěný prostor     144 m3 

SO 06 – Stolní tenis 

Zastavěná plocha     112 m2 

SO 07 – Tribuna 

Zastavěná plocha     240 m2 

SO 08 – Plochy parkovišť a komunikací 

Zastavěná plocha  parkoviště  2430 m2 

Zastavěná plocha  komunikace     90 m2 

SO 09 – Biologická ČOV 

Rozměry ČOV   Š x V x H = 4m x 2,16m x 2,83m 

SO 10 – Zpevněné a chodníkové plochy 

Zastavěná plocha   1640 m2 

SO 11 – Vodovodní přípojka 

Délka přípojky     285 m 

SO 12 – Kanalizační přípojka 

Délka splaškové kanalizační přípojky   45 m 

Délka dešťové kanalizační přípojky   162 m 

SO 13 – Plynová přípojka 

Délka přípojky     270 m 

SO 14 - Elektropřípojka 

Délka přípojky     319 m 

 
5.2.4 ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE- VARIANTA B 

A) SO 01 – Multifunkční budova pro rehabilitace, rekreace, stravování a ubytování  

Jedná se o dvoupodlažní budovu, která má tvar půdorysu do písmene L s valbovou 

střechou. Základní rozměry objektu jsou 51,7 x 17,2 metrů a 37,5 x 14,5 metrů. Výška 

objektu 9 metrů. Konstrukční systém je stěnový. Vnější nosné obvodové zdivo je 



zhotoveno z cihel Porotherm tloušťky 500 milimetrů. Vnitřní nenosné příčky jsou z cihel 

Porotherm tloušťky 100 a 150 milimetrů. Objekt je založen na betonových základových 

pásech pod nosnými stěnami. Hloubka založení je 1 metr a 50 centimetrů. Střechu jsem 

navrhnul valbovou se klonem 35°. Přesah střechy je 0,5 metrů.  

  

 Dispozičně se budova dělí na 3 základní části. 1. část je určená k rehabilitaci a 

zázemí pro sportovce. 2. část je určena ke stravování a veřejným službám a 3. část je 

určena k ubytování. 

 

 1. část budovy určená k rehabilitaci a zázemí pro sportovce leží v 1.NP.  Má 

obdélníkový půdorysný rozměr 37 x 17m. Tato část je rozdělena nosnou konstrukcí na 

další 2 sekce. 1 sekce slouží k pohybu návštěvníků k rehabilitacím. V této sekci se nachází 

technická místnost, 5x ošetřovna, sauna pro 8 osob se dvěma malými bazénky z nichž 

jeden s teplou a druhý se studenou vodou. 2x místnost s hydromasážní léčbou, 2x šatna 

z nichž každá pro 6 návštěvníků. Dále se zde nachází čekárna pro 22 návštěvníků. 2 sekce 

slouží jako zázemí pro sportovce, kde se nachází 4x šatna z nichž každá pro 18 sportovců. 

2 a 2 spojené šatny mají společné soc. zázemí. Dále 2x samostatné šatny s vlastním soc. 

zázemím.  

 

 2. část budovy určená ke stravování a veřejným službám leží také v 1.NP. Půdorys 

do obdélníkového tvaru o rozměrech 37 x 15m. Zde se nachází 2 x WC, 2x WC pro ZTP, 

schodiště s výtahem a recepcí. Samotná restaurace má rozměry 14 x 14m a pojme až        

56 návštěvníku. Samostatná kuchyň má rozměry 8 x 10m. Místnost pro veřejné služby je 

dvoupodlažní určená k pronájmu jako např. (kosmetický a kadeřnický salón, obchod se 

zdravotními pomůckami atd.)  

 

 3. část budovy určená k ubytování se nachází přes celé 2.NP budovy. Je zde 

k dispozici 19 pokojů z toho jeden přístupný pro zdravotně a tělesně postiženě. 2x šatna 

pro zaměstnance, 1x salónek o rozměrech 14 x 11m s kapacitou 40 lidí, 2x sklady a 

místnost pro veřejné služby o rozměru 14 x 10m.  

 

Celkový architektonický vzhled objektu je přizpůsoben okolní zástavbě. Jako krytina 

střechy je použitý plech Lindab a omítky jsou vápenocementové v jemně žlutém odstínu. 

 



B) SO 02 – Multifunkční hřiště 

Umělé trávníky pro multifunkční hřiště, umělá tráva představuje ideální řešení sportovního 

povrchu např. pro fotbalové stadiony, multifunkční hřiště, školní hřiště, nebo pro tenisové 

kurty. Tvoří povrch, který je vodopropustný a do kterého se zapravuje vsyp tvořený 

křemičitým pískem, EPDM, nebo SBR granulátem, umožňující skluz hráče obdobně jako 

na antuce. Koberec se skládá z nosné pogumované polypropylénové tkaniny s vetknutým 

umělým vláknem, které je UV stabilní. Lajnování je prováděno vlepením pásů trávy, která 

má jinou barvu (-barvu požadovaných hracích čar). [18] 

 

Základní půdorysné rozměry hřiště jsou 105 x 68 m.  Toto hřiště slouží pro fotbal, 

volejbal, nohejbal, odbíjená. Povrch bude z výše uvedené umělé trávy. Středem hřiště bude 

procházet snímatelná a výškově nastavitelná síť, která bude připevněna ke 

třem vytahovatelným ocelovým sloupkům ukotveným do betonového základu o rozměrech 

0,8 x 0,8 x 1,5 m. Rozmístěny budou jeden uprostřed a jeden po  2 stranách hřiště. Výška 

sítě bude 1,0m a její horní hrana se připevní v maximální výšce 2,43 m. Branky pro 

kopanou budou přenosné. 2x branka rozkládací, rozměry 7,32 x 2,44, rámy i oblouky - AL 

trubka průměr 76mm, hloubka 0,8m/1,5m, + kotvení. Volně stojící, tréninková. Branka 

musí být vždy zajištěná proti převrácení. Dále 4x branka rozměrů 1,80 m x 1,20 m síť o 

velikosti oka 100 mm, síťové oblouky a zákl. trubka průměr 40 mm, bezpečnostní systém 

uchycení sítě.  

 

C) SO 03 – Dětské hřiště 

V těsné blízkosti od Multifunkčního hřiště bude stát dětské hřiště. To kvůli bezpečnosti 

dětského hřiště bude z celé jižní strany oploceno kovovou konstrukcí s plátěnou výplní o 

výšce 8 metrů. Hřiště má obdélníkový půdorys o rozměrech 17 x 39m. Je vybaveno 

atrakcemi:  

beznárazová houpačka (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Houpání, komunikace) 

pískoviště (Věková skupina: od 2 let; Herní hodnota: Experimenty, kreativita, odpočinek) 

sýrová skluzavka (Věková skupina: od 2 let; Herní hodnota: Lezení, klouzání) 

houpačka pro vozíčkáře (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Houpání, odpočinek) 

Brusel (Věková skupina: od 4 let; Herní hodnota: Obratnost, kreativita, experimenty, 

balanc, hra s pískem) 

Integrační kolotoč (Věková skupina: od 3 let; Herní hodnota: Otáčení, obratnost, 

pozorování) 



Od ostatních ploch je ohraničeno linií obrubníků. Plocha je vyplněna pryžovou 

dlažbou a pod ní je násyp štěrku a štěrkopísku. Atrakce jsou od firmy eibe. Materiál atrakcí 

je z evropského borového dřeva, nerezového materiálu, Herkules lana a HPL. Každý 

výrobek má certifikát TÜV dle EN 1176. Herní prvky jsou oceněny certifikátem GS, 

prokazující bezpečnost herních prvků dle GS standardů. Je každoročně obnovován, tudíž 

má zákazník jistotu, že herní prvky splňují veškeré aktuální nároky na bezpečnost. 

 

 
Obr.č.05: Houpačka pro vozíčkáře 

 

D) SO 04 – Minigolf 

V nejjižnější části areálu jsem navrhl minigolf s 10 jamkami. Jamky jsou umístěny 

pravidelně podél zpevněné plochy. Jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek – 8  cm, štěrková 

drť – 15  cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5  cm, litý asfalt – 3  cm. Základní jamka má 

rozměr 1,25 x 12m a v kruhové části má průměr 2,5m. Další jamky se liší vložením 

různých překážek nebo zatočením dráhy. 

 

E) SO 05 – Obslužný objekt k minigolfu 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech   

6 x 6m. Je navržena tak, aby sloužil jako zázemí pro úschovu sportovních potřeb a správce. 

Střechu má pultovou a fasádu v zelené barvě, aby zanikl do okolí. Celý objekt i s jamkami 

je oplocen drátěným plotem potaženým bužírkou výše 1,5m, taktéž v zelené barvě a to 

z důvodu zamezení vstupu nepovolaným osobám zejména mimo sezonu v zimním období, 

kdy se areál pro návštěvníky uzavře. 

 



F) SO 06 – Stolní tenis 

Do středové části pozemku jsem umístil 3 venkovní stoly pro stolní tenis. Hrací deska stolu 

je z vrstvené pryskyřice o síle 4 mm vyztužená ocelovými profily uložená do samostatného 

ocelového rámu o výšce 50 mm. Konstrukce stolu je z galvanizovaného ocelového profilu 

50 x 20 mm, Noha je z ocelového profilu 70 x 50 mm s možností ukotvení k podkladu. 

Rozměry stolu jsou 274 x 152,5 x 76 cm. Jednotlivé vrstvy plochy jsou: štěrkopísek – 8  

cm, štěrková drť – 15  cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5  cm, litý asfalt – 3  cm.   

 

G) SO 07 – Tribuna 

Vedle multifunkčního hřiště je navržena tribuna pro 90 diváků. Je nezastřešená z lehké 

kovové konstrukce. Sedačky jsou plastové. Má 2 výškové úrovně. Její půdorysné rozměry 

činí 4x60m. Konstrukce bude natřena vhodným nátěrem, aby barevně zapadla do okolního 

prostředí. 

 

5.2.5 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ DOPRAVA 

A) SO 08 – Plochy parkovišť a komunikací 

Pěší komunikace vedoucí od autobusových zastávek městské hromadné dopravy  k areálu 

jsou šířky 2 m, lemované betonovými obrubníky. Chodník je veden souběžně s obslužnou 

komunikací, dále parkovací plochou. U přechodu jsou chodníky sníženy a vyznačeny 

signálním, varovným pásem širokým 40 cm a dlouhým 2 m. Varovný pás je šířky 80 cm, 

navazující na vodící linii v podobě obrubníku. Chodník navazující na stezku vedoucí 

kolem parkovacích míst je šířky 2 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 plochy a 

odbočku tvoří cesta šířky 6 m vedoucí na parkovací stání. Požární plocha je před 

přechodem. V napojujícím se místě na místní komunikaci bude osazena značka „ stop“ 

z důvodu kritického bodu křižovatky v jejíž blízkosti je zastávka městské hromadné 

dopravy a zvýšený pohyb návštěvníku. Na celé této komunikaci bude snížená rychlost na 

20 km/h. Komunikace bude z asfaltu. 

 

Parkoviště s celkovou kapacitou 68 parkovacích míst z nichž 4 místa pro ZTP jsou 

řešená dle normy ČSN 73 6110. Rozdělená na 2 části, v obou částech jsou stání rozdělena 



do dvou řad po stranách. Plocha parkovišť je z asfaltu a ze dvou stran obehnána chodníkem 

pro pěší. 

 

B) SO 10 – Zpevněné a chodníkové plochy 

Návštěvníky bude celým areálem provázet síť chodníků. Tyto pěší komunikace budou mít 

šířku 2 metry a jejich povrch je navržený ze zámkové dlažby v různých barevných 

kombinacích. Maximální podélný sklon je 8,33 procenta, maximální příčný sklon               

2 procenta. 

 

5.2.6 ZELEŇ 

Součástí řešené studie je také návrh zeleně a sadových úprav celého vymezeného území. 

Celkový návrh koncepce přihlíží k začlenění areálu do okolního prostředí se spojitostí na 

místní územní systém ekologické stability. 

  

Výsadba sazenic lesních kultur bude provedena tak, aby byl v konečné fázi vytvořen 

přirozený krajinotvorný prvek, který bude vhodně doplňovat okolní ráz krajiny. Výběrem 

skladby a rozmístění stromů a keřů po ploše je stanoven s ohledem na pozdější využití, kdy 

plocha bude sloužit jako biocentrum a bude plnit funkci zdravotní, rekreační a krajinářsko 

– estetickou. Počítá se z výsadbou 10x listnatý strom(dub,buk), 15 x jehličnatý keř(jalovec, 

tis červený) a 25x okrasná rostlina.(Petůnie, růže) 

 

Na pozemku určeném k umístění sportovně – rekreačního areálu se v hojné míře 

vyskytují náletové dřeviny různých výškových úrovní. Ty je nutné odstranit, protože by 

bránily funkčnímu využití daných ploch. Je počítáno a odstraněním 55 kusů listnatých 

stromů. Místo nich je navržená výsadba dřevin a keřů nových na vhodnějších místech. 

 

5.2.7 MOBILIÁŘ 

Areál je vybaven také důležitými prvky veřejného prostranství, mezi které patří lavičky a 

odpadkové koše. Jsou umístěny zejména v blízkosti dětského hřiště, objektu zázemí pro 

sportovce a podél chodníků. Nosná konstrukce lavičky je ocelová, sedák a opěra budou 

zhotoveny ze dřeva, naimpregnovány a ošetřeny vhodným lakem. Půdorysný rozměr 

lavičky je 1,80 x 0,56 m. Koše kruhového půdorysu o objemu 25 l budou ukotveny na 

ocelových sloupcích a vlastní ocelová nádoba bude obložena dřevěným obložením, aby 



vzhledově korespondovala s lavičkami. Obložení bude naimpregnováno a ošetřeno 

vhodným lakem. 

 

5.2.8 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

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

multifunkční budovy se nachází místo určené pro tuhý komunální odpad, na kterém budou 

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

Odpadkové koše kolem stezek budou vyprazdňovány ručně a odpadky sváženy do 

kontejneru ručními vozíky. 

 

5.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

5.3.1 VODOVOD 

Výpočet spotřeby vody 

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

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

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 

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

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

Qp = p * s.p.v.  

p – počet měrných jednotek [m.j.] = 130 návštěvníků 

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

kd - koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 

 

Qmax,h = (Qmax,d * kh)/24 = (Qp * kd * kh )/24 = (p * s.p.v. * kd * kh)/24 

Qmax,h = (130 * 60 * 1,4 * 1,8)/24 = 819 l/den 

 

Sportovně – rekreační areál bude napojen na veřejný vodovodní řád PVC DN 80, který je 

ukončen 350 metrů jižně od areálu. Prodloužením tohoto vodovodního řádu bude napojen 

sportovně – rekreační areál. 

 

 Napojení na stávající vodovod PVC DN 80 se provede v místě  odbočení stávající 

větve. V místě napojení se osadí sekční šoupátko, za které se umístí odvzdušňující hydrant. 



Za stávajícím propustkem se osadí vodoměrná šachta. Přívodní řád vodovodu  ke 

sportovně – rekreačnímu areálu je navržen v profilu DN 80 z HDPE 100 SDR 11 s vnější 

ochranou vrstvou.  

 

5.3.2 PLYNOVOD 

Výpočet spotřeby plynu 

Je uvažováno s počtem 8 sporáků, 32+23 = 55 průtokových ohřívačů vody a 1 kotel na 

ústřední vytápění.  

koeficienty: 

k1 = 1/ ℓn (P+16) = 1/ℓn (8+16) = 0,315  

k2 = 1/ℓn (55+16) = 0,235 

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

max.hodinová spotřeba: 

vaření:  Qmaxh1 = 1,2*8*0,315 =  3,024 

příprava TUV: Qmaxh2 = 2,1*55*0,235 27,1425 

topení: Qmaxh3 = 2,1*1*1= 2,1 

 

obyvatelstvo celkem : Qmaxh1 +  Qmaxh2 + Qmaxh3 =  Q maxhob  32,2665 13 * −hm  

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

 Q maxh,o  = 32,2665 + 0,8 * 102 + 100 = 213,8665 13 * −hm  
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Plynovou přípojku navrhuji DN 70.  

 

Sportovně – rekreační areál bude napojen na veřejný plynový řád Stávající plynovodu 

z trub PE DN 90, který je ukončen v místě křížení ulic Holvekova a Bořivojova, bude 

přiveden až k líci budovy a ukončen HUP ve skříni HUP. V této skříni bude osazen také 

regulátor tlaku plynu (STL-NTL) a plynoměr. 

Za skříni HUP je veden nízkotlaký domovní plynovod, z potrubí materiálu PE 50, 

kde plynotěsným prostupem přechází přes obvodovou zeď objektu. Ve všech prostupech 



stavební konstrukcí musí být potrubí uloženo v chráničce. Bude sloužit k vytápění a ohřevu 

TUV. 

 

5.3.3 KANALIZACE 

A) Splašková 

Výpočet splaškové vody 

Maximální denní produkce splaškových vod se vypočítá podle vzorce: 

Qmax,h = (Qp * kmax)/24 

Qp - průměrná denní produkce splaškových vod [l/den] 

kmax - koeficient maximální denní nerovnoměrnosti = 4 

Průměrná produkce splaškové vody za den se vypočítá podle vzorce  

Qp = p · s.p.v.  

p – počet měrných jednotek [m.j.] 

s.p.v. - specifická potřeba vody [l/os·den] = pro sportovní zařízení 60 l/os*den 

 

Qmax,h = (Qp * kmax)/24 = (p * s.p.v. * kmax )/24  

Qmax,h = (130 * 60 * 4)/24 = 1300 l/den 

 

V řešeném území je vedená jednotná kanalizační síť, která se napojuje na zatrubněný 

Mlýnský náhon DN 1500, proto se veškeré odkanalizovaní areálu bude řešit pomocí 

čističky odpadních vod, která  je umístěná vedle parkovací plochy. 

 

 Splašková kanalizace z multifunkční budovy bude svedená do čističky odpadních 

vod v profilu PP – KG DN 150 se sklonem 1% a pak napojená do jednotné veřejné 

kanalizační sítě. 

 

B) Dešťová 

Dešťové vody ze zelených ploch nebudou nijak odváděny, předpokládá se jejich vsakování 

do země.  

 

Dešťová voda ze střechy multifunkční budovy bude svedená do vsakovacích bloků 

Garantia Rain Bloc(viz. Obr. č. 6). Vzdálenost vsakovacích bloků od budovy je 10 m. 

Velikost a množství vsakovacích bloků je doloženo výstupem (Příloha č.2) ze stránek 

společnosti Glynwed, která je jejich distributorem.  



Odvodnění stezek bude přes nezpevněné krajnice do země. 

 
Obr.č.06: Vsakovací blok Garantia Rain Bloc 

 

 Multifunkční hřiště bude dešťovou vodu odvádět skrz své propustné vrstvy do 

země.  

 

Výpočet dešťové vody z parkovišť 

Množství dešťových vod Qr [l/s] 

pSiQr ⋅⋅Ψ= max   

ψ - bezrozměrný koeficient, který charakterizuje podíl odtoku ze srážek. = 0,9 

imax - intenzita kritického deště.  Pro řešenou lokalitu je imax = 128 l/s/ha  

pS  - odvodňovaná zpevněná plocha = 0,243 ha  

 

99,27243,01289,0max =⋅⋅=⋅⋅Ψ= pSiQr  l/s  

Navrhujeme připojovací potrubí dešťové kanalizace DN 250. 

 

Parkovací plochy budou pomocí liniového odvodňovacího systému odváděny přes 

odlučovače ropných látek do splaškové kanalizace a dále do veřejné kanalizační síťě (viz. 

Obr. č. 7).  

 

Obr.č.07: Liniový odvodňovací systém 



5.3.4 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Výpočet elektrické energie: 

Počítám 4 lidi na 1 bytovou jednotku, v mém objektu předpokládám 130 návštěvníku = 33 

bytů. Zařadil jsem jako byty s používáním osvětlení a spotřebiči, tedy skupina B1. 

Skupina B1 = 6,8 

33 bytů = 0,37 

 

pro 33 bj.  ― Navrhuji dle tabulky 1x TR 160 kVA 

Pb = Σ Pbi *  ß ni = 33 * 6,8 * 0,37 = 83,028 kVA 

 

Výpočet vyhovuje, tudíž navrhovaná trafostanice bude 1x 160kVA. 

 

Areál bude napojen na nově navrženou trafostanici, která bude umístěna u navrženého 

objektu v bezpečné vzdálenosti. Ta bude napojena na již stávající vedení NN 0,4 kV. Trasa 

kabelu NN bude vedena v zemi v zelném pásu podél areálových komunikací.  

 

 Elektrickou energii budou napájeny stroje, světelné a zásuvkové vnitřní obvody. 

 

5.3.5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V celém areálu jsou navrženy rozvody venkovního osvětlení. Veřejné osvětlení je 

navrženo osvětlovacími tělesy 2x23 Wattů. Z důvodu, že se jedná o osvětlení obslužných 

komunikací a tras v areálu bez požadavku na minimální hodnotu intenzity osvětlení, je 

navrženo pouze po jedné straně komunikace jako orientační osvětlení. Vzdálenost mezi 

svítidly je navržené přibližně 25 metrů a každá třetí a poslední lampa bude uzemněna. 

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající trafostanici umístěnou v severní části 

pozemku. 

 

5.3.6 SDĚLOVACÍ SITĚ 

Potřebnost pevných linek v současné době velmi upadá. K telefonnímu a internetovému 

připojení se můžou využívat bezdrátové sítě mobilních operátorů. Se zavedením těchto sítí  

se  proto nepočítá.  

 



5.4 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

 

Vnitřní prostory staveb v areálu jsou řešeny jako bezbariérové. V 1.NP projekt počítá s 

jedním WC mužským a jedním WC dámským pro zdravotně a tělesně postiženě. Veškeré 

dveře jsou navrženy jako bez práhové s min. rozměrem 800mm. V 2.NP je navržen jeden 

pokoj přístupný pro zdravotně a tělesně postiženě . 

 Vnější bezbariérové řešení zahrnuje 4 stání pro ZTP z celkového počtu 68 stání pro 

osobní automobily. Dětské hřiště má umístěné 3 atrakce určené převážně pro ZTP mládež. 

  Veškeré návrhy bezbariérového řešení vnitřních i venkovních prostor byly 

provedeny podle vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

5.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Životní prostředí nebude navrhovanou výstavbou podstatným způsobem ovlivněno. 

Komunální odpad bude ukládán do přilehlých košů, popelnic a kontejnerů, které budou 

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

Před areálem jsou navrženy hlavní odstavná parkoviště, která zabrání šíření motorové 

dopravy v oblasti, mimo dopravní obsluhy. Tato doprava bude mít identický vliv na  zdejší 

prostředí jako je to doposud. Zásobování vodou zajistí veřejný vodovod. Splaškové vody 

budou svedeny do splaškové kanalizace a ta bude napojena na ČOV, která dále vyčištěnou 

vodu vyústí do veřejné kanalizace. Vytápění objektů bude pomocí plynu. Ohřev teplé 

užitkové vody bude pomocí plynu.  

 

 

 

 

 

 



6. ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁRO ČNOSTI NÁVRHU  

 

Výstavba navrženého areálu si vyžádá nemalé finanční prostředky. Pro propočet dle 

technickohospodářských ukazatelů jsem použil Ukazatele průměrné orientační ceny na 

měrovou a účelovou jednotku dle ÚRS PRAHA, a.s. za rok 2010 a odhadní ceny dle ÚUR.  

 

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

Podrobné hodnoty ekonomického rozpočtu nejsou předmětem této práce. 

 

Tab. č.04: Propočet dle THU 

Položka 
 

mj počet 
mj 

cena/mj 
[Kč/ mj] 

Cena s DPH 
[Kč] 

POZEMEK  

        - č.700/1 [m2] 61 644 - - 
     
STAVEBNÍ ČÁST 
  
A) Stavební objekty  
SO 01 Multifunk ční budova pro rehabilitace, rekreace, stravování a ubytování  

 

- obestavěný prostor 
Restaurace (část A) 
Hotel (část B) 
Rehabilitace (část C) 

 
[m3] 
[m3] 
[m3] 

 
897 
2958 
2061 

 
5503 
5449 
5575 

 
4 936 191 
16 118 142 
11 490 075 

 Celkem    32 544 408 
SO 02 Multifunk ční hřiště 

 
- umělá tráva Vario Slide 
Supreme 35, tl.35mm 

[m2] 6868 804 5 521 872 

 
- asfalt.koberec otevř AKO16, 
tl.50mm 

[m2] 6868 194 1 332 392 

 - stěrkodrť, tl.200mm [m2] 6868 240 1 648 320 
 - štěrkopísek, tl.60mm [m2] 6868 180 1 236 240 
 Celkem 9 738 824 
SO 03 Dětské hřiště 
 - pryžová dlažba [m2] 663 1446 958 698 
 - herní sestava - - - 180 235 
 Celkem  1 138 933 
SO 04 Minigolf  
 - jamka [ks] 10 4800 48 000 
SO 05 Obslužný objekt k minigolfu 
 - cihlová budova [m3] 144 5327 766 656 
SO 06 Stolní tenis 
 - povrch [m2] 112 1079 120 848 
 - stůl [ks] 3 22890 68 670 
 Celkem 189 518 



 
SO 08 

 
Plochy parkovišť a komunikací 

 -parkovací plochy  [m2] 2430 914 2 221 020 
 -komunikace  [m2] 90 1175 105 750 
 Celkem 2 326 770 
SO 09 Biologická ČOV 
 - - - - 249 000 
SO 10 Zpevněné a chodníkové plochy 

 
- bet.dlažba zámková, tl.do 
60mm 

[m2] 1640 846 1 387 440 

SO 11 Vodovodní přípojka     
  - DN 150 litina [bm] 285 4730 1 348 050 
SO 12 Kanalizační přípojka     
 - splašková - PE DN 150 [bm] 45 3700 166 500 
 - dešťová    - PE DN 200 [bm] 162 4100 664 200 
 - vsakovací bloky Garantia [ks] 82 1895 155 390 
 Celkem     986 090 
SO 13 Plynová přípojka 
 - plast  DN 90 [bm] 270 1971 532 170 
 SO 14 Elektropřípojka 
 - kabelové vedení  [bm] 319 984 313 896 
B) Ostatní 
 Mobiliá ř 
 - parková lavička NUMI B [ks] 25 6860 171 500 
 - odpadkový koš [ks] 10 2360 23 600 
 - modulární stojan na 5 kol [ks] 2 2900 5800 
 - kontejner na odpad [ks] 2 7490 14 980 
 Celkem 215 880 
 Terénní úpravy 

 

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

[ks] 10 2875 28 750 

 
- kácení stromů s prům. kmene 
<90cm 

[ks] 55 2450 134 750 

 Celkem 379 380 
 
C) Celková cena stavební části 51 725 035 
 
PROJEKT.A INŽENÝR.PRÁCE 2,5 % 1 293 125 
NUS 8% 4 138 002 
REZERVA 10% 5 172 503 
 

CELKEM  62 328 665 
 

Celková ceny orientačního propočtu varianty B bez DPH vychází na 62 328 665 Kč. 

 



7. ZÁVĚR 

 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout sportovně – rekreační areál v části města Ostrava 

- Kunčičky. Návrh tématu byl dán městem Ostrava. Město v zastoupení pana Ing. Jiřího 

Šárka poskytlo potřebné podklady, které měly pro mou práci zásadní vliv. Přesně mi určily 

velikost řešeného území, objasnily mi problematiku krajiny a základové poměry daného 

území. 

 

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

výkresové části. Během navrhování jsem narazil na množství problémů, které jsem řešil 

doporučenou literaturou a zejména na konzultacích s vedoucí mé bakalářské práce, Ing. 

Janou Blahutovou, které bych chtěl tímto poděkovat za spolupráci a za poskytnutí cenných 

informací, které mi usnadnili řešení a napomohly mi k zvládnutí mé bakalářské práce. 

 

 Přínosem pro mne na této práci bylo, že jsem při realizaci návrhu zjistil co vše 

obnáší obstarat všechny potřebné informace o území a zrealizovat svou myšlenku do 

ucelené podoby.  

 

 Všechny zadané cíle v úvodní části bakalářské práce jsem splnil. 

 

 Navrhl jsem variantní řešení a vhodné umístění sportovně – rekreačního areálu 

s napojením na pěší trasy, které splňuje požadavky, potřeby a nároky města. 

 

 Navrhl řešení dopravy ve formě příjezdové cesty k areálu a navrhl dostatečné 

množství parkovacích míst. 

 

 V závěru jsem zpracoval stručné ekonomické zhodnocení návrhu. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu 

 

 
Severovýchodní pohled 

 
 

 
Severozápadní pohled 

 



 
Západní pohled 

 
 

 
Pohled na most přes Mlýnský náhon 

 
 



Příloha č. 2 – Výpočet vsakovacích bloků 

Tisková sestava kalkulátoru nakládání s deš ťovou vodou 

Volba nakládání s vodou: chci vodu pouze vsakovat 

Množství deš ťové vody 

 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel  

Odvodňovaná plocha střechy 1465 0.9 

Výpočet objemu vsakovací nádrže 

k f hodnota [m/s]: 0.00005 

Šířka vsakovacího objektu [m]: 0.60 

Hloubka vsakovacího objektu [m]: 0.42 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 

Vsakovací nádrž 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 97.6 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop  m
3 24.6 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 24.8 

Délka vsakovací jímky Lvsak m 98.4 

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia          a ks 82 

Doporučená plocha geotextílie AGeo m
2 302 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb ks 328 

Soupis materiálu 

Druh položky Množství Objednací číslo 

Vsakovací blok Garantia 82 ks 360014 

Odvětrávací nástavec 1 ks 665703 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 33 balení 369012 

Geotextilie 302 m2 369015 

 
 
 



Příloha č. 3 – Vizualizace 

 

 
Jihozápadní pohled na areál  

 
 

 
Severovýchodní pohled na areál 

 


