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1. ÚVOD 

 

Předmětem diplomové práce je navržení jezdecké haly pro koně s širokým využitím 

dle požadavku majitele. Dále diplomová práce řeší vhodné využití bývalých průmyslových 

ploch za areálem zasažených průmyslovou výrobou nedaleké Nové huti a bývalého dolu 

Alexander a snaží se této krajině navrátit zdravý ráz, jako tomu bylo v minulosti. 

Výběr diplomové práce je dán požadavkem majitele areálu a dále podporou komise 

u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, kdy byl na mě vznesen požadavek, 

abych pokračoval a dokončil účelovou vizi dostavby areálu o jízdárnu s návrhem využití 

zadních průmyslových nevyhovujících ploch. 

 

1.1 Podklady pro zpracování 

 

Pro zpracování dokumentace byly využity podklady zpracované studie „Park Ema 

Slezská Ostrava areál jízdárny“ poskytnuté majitelem areálu Samostatným dětským 

oddílem Brontosauři, který je i jejich majitelem. Dále jsem využil poskytnutých podkladů 

DIAMO s.p. Důležitými podklady pro zpracování práce byly mapové podklady územního 

plánu, letecký snímek a katastrální mapa poskytnuté Magistrátem města Ostravy, útvarem 

hlavního architekta. Pro zjištění, zakreslení stávajících tras a limitů území byla provedena 

inženýrská činnost. Vyjádření všech správců sítí je součástí příloh této práce. V neposlední 

řadě byly použity aktuální zákony, vyhlášky a normy, které byly podkladem pro 

zpracování dokumentu. 

 

1.2 Cíl diplomové práce 

 

Cílem zadání této diplomové práce je touto cestou pomoci neziskové organizaci 

SDO Brontosauři využít podnikatelského záměru k rozšíření areálu a jeho služeb, se 

kterým by oslovila stávající sponzory a jiné organizace, pomocí nichž by tuto vizi 

zrealizovali.  

V současné době město Ostrava zaznamenává velký rozmach výstavby v okolí 

lokality Karolína, obnova a zpřístupnění technické památky Vítkovických železáren a 

v budoucnu se mluví o zkulturnění lokality Černá louka. Všechny tyto aktivity mají za 

úkol přilákat zájem občanů, návštěvníků a nabídnout mnoho dalších služeb a kulturního 
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vyžití. Bohužel není v nich podobné zařízení, které by poskytnulo široké veřejnosti 

možnost odpočinku a relaxace. V tomto řešení vidím návrh na rozšíření oddychových 

aktivit stávajícího areálu o jezdeckou halu s napojením na stávající technickou 

infrastrukturu a nápravu území mezi řekou Ostravicí a zmiňovaným areálem, které je 

v současné době v nevyhovujícím stavu. 

V roce 2010 nezískala Ostrava titul Evropské město kultury 2010, o které se 

ucházela, ale i přesto město Ostrava má u mne velký obdiv právě díky mnoha kulturním 

akcím, které se v tomto městě každý rok konají. 

V neposlední řadě chci nastínit, jakým směrem se má práce ubírá a jak je řešena. 

V dalších odstavcích nastiňuji teoretická východiska vztahující se k tématu občanské 

výstavby a typologickým zásadám. Technická část práce je zpracována dle přílohy č. 4 

k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Dále konstrukčně a dispozičně řeším navrženou halu v souladu 

s požadavky majitele areálu s využitím pro občany s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Napojení haly je řešeno na stávající technickou infrastrukturu, tak aby napojení 

kapacitně splňovalo příslušné platné normy a požadavky. Práce obsahuje možné využití 

zadních průmyslových ploch s propojením areálu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Charakteristika občanského vybavení 

 

Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel vedle složek 

bydlení, výroby, rekreace, dopravy a technického vybavení. Občanská vybavenost určuje 

standart životní úrovně obyvatel a jeho životního způsobu. Do občanského vybavení 

řadíme ty objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Jejich charakter a rozsah 

se vyvíjí s růstem a změnami životních potřeb obyvatel. Občanská vybavenost je 

především vázána na funkční složku bydlení.               [12] 

Hierarchicky občanské vybavení dělíme na: 

• základní 

• vyšší 

• celoměstské 

• oblastní či eregionální 

• celostátní 

 

2.1.1 Základní 

Jsou zařízení, které obyvatelé denně potřebují a které vyžaduje. Úzce souvisí 

s bytem a tudíž je vázáno na pěší docházkovou vzdálenost. Jedná se zejména o mateřské a 

základní školy, prodejny potravin a základního zboží denní potřeby, restaurační zařízení, 

pošta, zdravotnictví apod.                 [12] 

 

2.1.2 Vyšší 

Jedná se o zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a váže se k obytné čtvrti, 

obvodu či celému sídlu. S funkční složkou bydlení je zejména propojeno systémem MHD. 

Do této kategorie lze zařadit stavby pro výchovu a školství, tělovýchovu a sport, 

automobilovou dopravu, administrativní, zdravotnictví, sociální péče, pro obchod, veřejné 

stravování, ubytování, kulturu, nevýrobní služby a výrobní nebo opravárenské služby.  [12] 

 

2.1.3 Celoměstské 

Celoměstské občanské vybavení je vybavení slouží k potřebám všech občanů města 

nebo jeho návštěvníků. Jedná se o městské knihovny, divadla, koupaliště apod. 
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2.1.4 Oblastní či nadregionální 

Jedná se o zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu a váže se k obytné čtvrti, 

obvodu či celému sídlu. 

 

2.1.5 Celostátní 

Celostátní vybavení slouží pro uživatele jak obyvatel stejné národnosti, tak 

cizincům. Zejména se jedná o letiště. 

 

2.2 Typologické a bezbariérové zásady občanských staveb 

 

Typologické a bezbariérové zásady občanských jednotlivých staveb užíváme vždy 

podle toho, pro který účel budou nebo jsou určeny a užívány. Typologie a bezbariérovost 

staveb je určena platnými vyhláškami a normami. Zejména se jedná o vyhlášku č.268/2009 

Sb. – o technických požadavcích na stavby a vyhlášku č. 398/2009 Sb. – o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Typologii staveb rozdělujeme na: 

1. Stavby výrobní 

1.1 Stavby průmyslové 

1.2 Stavby zemědělské 

2. Stavby nevýrobní 

2.1 Obytné budovy 

2.2 Občanské vybavení 

3. Stavby dopravní a speciální 
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Občanské stavby dělíme dle využití na stavby pro: 

- automobilovou dopravu – parkování a odstavení vozidel, opravny, servisy, čerpací 

stanice 

- tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny, lázně 

- administrativní budovy – obecní úřady, magistráty, pošty 

- výchovu a školství – jesle a mateřské školy, základní a střední školy, učiliště 

- vysoké školy a stavby pro vědu a výzkum 

- zdravotnictví – nemocnice, soukromé ordinace 

- sociální péče – domov důchodců 

- veřejného ubytování – hotely, motely, autokempy, tábořiště 

- veřejné stravování – restaurace, jídelny 

- distribuci a obchod – prodejny 

- pro kulturu – divadla, kina muzea, galerie, knihovny, čítárny 

 

Mezi základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy patří: 

1. Pohybový prostor (ovlivněn rozměry člověka) 

2. Pracovní prostor (určený předměty a pomůckami při práci) 

3. Manipulační plocha (sedadel a odkládacích ploch) 

4. Fyzikální vlastnosti prostoru (osvětlení a barva, větrání, teplota a vlhkost 

vzduchu, volba materiálů) 

 

Bezbariérové opatření všech občanských staveb musí splňovat jejich užívání 

osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami 

pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 

tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“). Podle vyhlášky 

398/2009 Sb. se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního 

souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a 

provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb 

nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb.              [30] 
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2.3 Typologické a bezbariérové požadavky občanských staveb 

 

2.3.1 Řešení počtu parkovacích ploch 

Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a 

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

přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím 

z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 

 2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání 

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání 

401 až 500 stání10 vyhrazených stání 

501 a více stání2 % vyhrazených stání.               [30] 

 

2.3.2 Posuzování staveb 

Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části 

samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejích příloh. Odchylky od norem 

jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům 

těchto norem. Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. 

Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné 

změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být 

provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro 

osoby se zrakovým postižením.                [30] 

 

2.3.3 Řešení záchodových kabin 

Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém 

tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna 

záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky. Kabina nemusí mít 
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předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud 

je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou 

zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného 

komunikačního prostoru.                 [30] 

 

2.3.4 Řešení šaten 

Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část 

v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky.          [30] 

 

2.3.5 Základní informace pro orientaci 

Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle 

okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy 

a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro 

všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a 

vzdálenost písma.                  [30] 

 

2.3.6 Řešení bezbariérových ramp 

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí 

být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). 

Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 

1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. Podesty 

bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 

(2,0%). Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí 

mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního 

určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením. Přechod mezi bezbariérovou rampou a 

navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů. Bezbariérové rampy musí být po 

obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 

750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy 

s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé 

konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou 

shora a jeho pevné sevření.                 [30] 
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2.4 Proces zpracovávání projektu pro územní řízení 

 

2.4.1 Úvod k zpracování projektu 

Cílem je nastínit problematiku postupu zpracování projektu pro územní řízení, od 

jeho zadání až po dokončení DUR, které je zakončeno vydáním stavebního povolení a 

následným vydáním nabytí právní moci. Důležitým bodem je zodpovědnost jednotlivých 

účastníků řízení během zpracovávání, kontrola v jednotlivých fázích procesů a návrh 

kontrolních mechanizmů na kvalitu celého procesu. 

Pro zkvalitnění celého procesu při zpracovávání projektové dokumentace slouží zavedený 

systém managementu kvality dle ISO 9001:2008. Tento systém slouží nejen ve 

stavebnictví, ale v mnoha dalších oborech.  

Důležitou součástí je zajištění pravidelných kontrol probíhajících činností, 

dodržování zavedených mechanizmů a vnitropodnikových směrnic nebo dle systémů 

kontroly kvality. 

 

2.4.2 Popis vstupů 

Jako nejdůležitějším vstupem pro zadání DUR je vize investora, územní plán, 

zadávací podmínky nebo podnikatelský záměr. Za zahájení DUR se považuje například 

smlouva o dílo, kdy generální projektant se zavazuje v rámci smluvního vztahu dodat dle 

smlouvy o dílo DUR. Během provádění DUR vstupují do procesu přípravy a projekce 

poptané nutné nákupy dle terminologie ISO, dotčené orgány se správci TI a dochází 

k neposlední řadě k odsouhlasování PD investorem stavby. 

 

2.4.3 Rozpis činností při zpracovávání částí projektové dokumentace 

a) Textová část 

Po podepsání smlouvy o dílo GP zapíše zakázku do knihy zakázek pod příslušným 

číslem, předá vstupní požadavky investora stavby např. studie, podnikatelský záměr PM a 

stanoví nutné požadavky pro vypracování DUR v daném území.  

Před zahájením stavby GP posoudí termín zakázky a stanoví harmonogram prací a předá 

ho PM. 

Po zahájení prací PM provede posouzení kompletnosti předaných podkladů a jejich 

údajů a vyžádá si konzultaci s investorem stavby, kde budou dořešeny zbylé otázky k 

výstavbě. 
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Nutnými požadavky pro vypracování DUR mohou být: typ, materiál a požadavky 

na konstrukci stavby dle investora stavby, lokalita zájmového území, mapa územního 

plánu, stávající trasy TI a její ochranné a bezpečnostní pásma, majetkové poměry, 

dostupnost energií, místní limity atd. 

Během navrhování a kompletování DUR budou všechny změny a návrhy 

odsouhlaseny investorem tak, aby projekt byl v souladu s požadavky investora. V případě, 

že má investor výhrady k projektu, jsou zaznamenány do změnových listů a projekt je 

vrácen k přepracování. 

Během projekčních prací může dojít k poptání nutných subdodávek, které budou 

vedeny v knize nákupů v souladu s vystavenými objednávkami. 

Pokud projekt vyhovuje investorovi stavby, je provedeno závěrečné posouzení a 

DUR je předána zjištěným dotčeným orgánům na vyjádření např. KHS, HZS, OŽP apod. 

Po obdržení stanovisek a jejich revizi, jsou jednotlivé vyjádření a jejich podmínky 

zaneseny do PD a následně celá DUR předána na příslušný stavební úřad ve dvojím nebo 

trojím vyhotovení v závislosti na úřadu s přenesenou působností. 

Po vydání rozhodnutí např. o umístění stavby a uběhnutí daných lhůt dojde k nabytí 

rozhodnutí právní moci. Stavební úřad předá rozhodnutí s nabytím právní moci a 

schválenou označenou DUR investorovi případně zástupci dle plné, moci kdy je tím 

většinou GP. 

V poslední části je předána projektová dokumentace investorovi s konečnou 

fakturou a předávacím protokolem. 

 

b) Výkresová část 

Grafická část se skládá z daných výkresů dle uvedené vyhlášky, přílohy zákona č. 

183/2006Sb.(stavební zákon). Jedná se o situace širších vztahů, koordinační situace, 

katastrální mapy, schémata, půdorysy, řezy, pohledy, vizualizace apod.  

Projektová dokumentace musí brát ohled na platné zákony, vyhlášky, nařízení 

vlády a normy. Zejména se jedná o vyhlášku č. 398/2009 Sb. a vyhlášku č. 268/2009 Sb. 

Výkresová část dle předchozího odstavce, jak bylo uvedeno, musí být během 

provádění DUR pravidelně odsouhlasována nebo pozměňována dle požadavku investora 

stavby. Výkresy, které jsou použity jen jako návrhy, musí být označeny příslušným 

razítkem Návrh a podepsány OP s uvedením data. 
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2.4.4 Kontrolní procesy 

a) Kontrola vstupů – platnost norem, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády  

Projekční kancelář a hlavně vedení společnosti, PM a OP se musí pravidelně školit 

a vzdělávat v oblasti nových materiálů, norem, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, aby 

nedošlo k chybám v PD. Textová a grafická část projektových dokumentací musí být 

kontrolována. 

b) Kontrola činností – projekční a  inženýrská činnost  

Kontrolu výstupů projekčních prací a inženýrské činnosti má na starosti PM a OP.  

Projekty musí splňovat dané normy a předpisy na projekční práce. Musí být v souladu 

s certifikovanými výrobky a hygienickými požadavky. Inženýrská činnost musí plynule 

navazovat, aby nedošlo k pozdržení stanovisek a samozřejmě vydání územního řízení. 

Projekční a inženýrská činnost musí být v souladu a veškeré zjištěné problémy 

konzultovány a řešeny společně. 

c) Kontrola výstupů – kontrola dokumentu 

Kontrolou výstupů je pověřena autorizovaná osoba převážně OP, který veškeré 

průběžné projekční práce kontroluje a v konečné fázi projekt autorizuje. 

Případné chyby vyznačí v PD zvýrazňovačem a projektant je nucen změny provést a předat 

znovu ke kontrole a odsouhlasení. Důležité je vymezení prostoru na kontrolu a nikoliv 

v časové tísni, aby se předešlo k chybám. 

 

2.4.5 Rizika 

V rámci činností popsaných v bodech 2.4.4. a), b), c) je potřeba dodržovat všechny 

stanovené kontrolní mechanismy aby se minimalizovaly rizika možných vad dokumentu. 

Při vzniku nesrovnalosti nebo neshody vstupu, průběžného výsledku nebo výstupu je nutno 

analyzovat chybu a místo jejího vzniku. Po tomto vyhodnocení je nutno zavést opravné 

prostředky, a to buď změnou postupu, nebo posílením kontrolních mechanismů např. 

vícestupňovou kontrolou. 

Možná rizika pro vydání platného rozhodnutí a dodržení termínu dle smlouvy o dílo 

jsou časové lhůty pro vydání důležitých stanovisek, rozhodnutí orgánů veřejné správy a 

správců technické infrastruktury, souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb 

(sousedské vztahy), kteří jsou územním řízením přímo dotčeni.  

Poslední riziko je v případě odvolání (námitek) účastníka řízení v platné odvolací lhůtě 

proti výrokové části. Tato odvolání mají odkladný účinek. Odvolací orgán přezkoumá 
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důvod odvolání (přezkumné řízení) a následně rozhodne (zruší a řízení zastaví, zruší a vrátí 

k novému projednání, změní nebo odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí). 

 

2.4.6 Shrnutí procesu 

Výše popsaný proces uceleně popisuje a ukazuje na možné problémy během 

projekční činnosti. Má za cíl zamezit chybám a nesrovnalostem během vytváření PD.  

DUR slouží pro další stupeň dokumentace tedy DSP, která slouží pro vydání stavebního 

povolení a pro vyhotovení PDS nebo VD. 
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3. POPIS MĚSTA A ŘEŠENÉ LOKALITY 

 

3.1 Historie města Ostravy 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá dnes již Ostravice, která jí dala jméno 

a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na 

zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji 

města. Po třicetileté válce však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části 

Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou 

proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, 

hutě nazvané po něm Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a 

získaly název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož 

odrazem byla i přezdívka města: ocelové srdce republiky. 

Po rozsáhlém útlumu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním 

vytěžených dolů (na území města se od 30. června 1994 netěží) a rozsáhlými investicemi 

do nápravy škod na životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá 

strojírenská aktivita a další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony 

Jeseníky a Beskydy. Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu 

původních přírodních lokalit, z nichž je celá řada udržovaných jako chráněná území. Jedná 

se např. o oblasti Polanský les a Polanská niva, které jsou součástí chráněné krajinné 

oblasti Poodří. K přírodním raritám na území města patří také bludné balvany ze švédské 

žuly. Dalším unikátem je halda Ema.                      [58] 

 

3.2 Charakteristika města 

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

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

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

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

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

způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 

podmínkami Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, vlhkými léty a 

mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C (leden: −1,2 °C, červenec: 23,5 °C) s 

ročním průměrem srážek kolem 580 mm. Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 

23 městských obvodů, ve kterých žije 312 tisíc obyvatel. Ostrava, sídlo krajského úřadu 
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Moravskoslezského kraje i okresu Ostrava-město, je tak třetím největším městem Česka. 

Vezmeme-li však v úvahu fakt, že velká ostravská aglomerace či konurbativní rozšířená 

správa regionu Ostravska, tvořená okresy Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek má 820 000 

obyvatel, vychází nám, že po velké pražské aglomeraci je tato druhou největší v republice. 

Hustota zalidnění je 1457 obyvatel na km². Ze severu na jih (Antošovice–Nová Bělá) měří 

Ostrava 20,5 km, z východu na západ (Bartovice–Krásné Pole) 20,1 km. Délka místních 

komunikací činí 828 km. Sídlem magistrátu je Nová radnice. Ve městě sídlí též biskup 

ostravsko-opavské diecéze. Na území Ostravy leží čtyři městské památkové zóny.        [58] 

   

Obr.1 Zobrazení městských obvodů a jejich znaků 

 

O původu městského znaku nejsou žádné zaručené informace. Jistě se ví jen to, že 

jeho nejstarší vyobrazení je na pečeti z roku 1426, barevný znak je doložen až v roce 1728. 

Kůň bývá vykládán jako symbol tranzitní polohy města nebo jako figura z erbu prvního 

fojta v Moravské Ostravě, zlatá růže zřejmě pochází z rodového erbu olomouckého 

biskupa Stanislava Thurza (k této verzi se současná historická literatura přiklání nejvíce). 

Dle jiné teorie udělil biskup Ostravským koně do znaku za pomoc Hukvaldským. Jejich 

pomoc byla tak rychlá, že nepřátelé nestihli svým koním dát ani uzdu. Lze se také setkat 

s pověstí, podle které Ostravští vypustili během obléhání města koně bez uzdy branou, čím 

zmátli obléhající natolik, že se tito dali na útěk.              [58] 

 

Obr.2 Městský znak Ostravy 



 

14 

3.3 Doprava 

V současné době v Ostravě funguje důmyslná městská hromadná síť dopravy, 

kterou se právem může pyšnit. Jedná se o stávající trasy tramvají, trolejbusů a autobusů. 

Městská hromadná doprava má v Ostravě dlouhou historii. Jedná se například o provoz 

prvních parních tramvají v roce 1894 a postupně se rozšiřující síť, kdy byla elektrifikovaná 

od roku 1901 dodnes. V současné době patří ostravská tramvajová doprava 

k nejmodernějším v České republice. Provoz trolejbusů začal, podobně jako v mnoha 

jiných českých městech po druhé světové válce, konkrétně v roce 1952. Prodlužování 

trolejbusové sítě skončilo v polovině 90 let. Poblíž Ostravy se ve vzdálenosti asi 20 km od 

centra města nachází Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Plánuje se také propojení Ostravy 

s oderskou vodní cestou jako součást výstavby průplavu Dunaj-Odra-Labe, kdy se uvažuje 

i o začlenění řeky Ostravice, která se nachází v blízkosti zájmového území této diplomové 

práce. Současný stav řeky, ale tomu neumožňuje. Také za zmínku stojí vzrůstající počet 

cyklostezek, které obyvatelné města a okolí často využívají.            [58] 

 

3.4 Životní prostředí 

Vzhledem k vysoké koncentraci těžkého průmyslu má město dlouhodobě značně 

znečištěné životní prostředí, zvláště ovzduší. Ve znečištění rakovinotvorným 

benzopyrenem patří podle měření Českého hydrometeorologického ústavu 

k nejzamořenějším oblastem České republiky. Také koncentrace prachových částic jsou 

v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. V roce 2005 překračovalo znečištění prachem 

přípustný denní limit po 160 dní roku. 

Z hlediska horopisného se území tohoto statutárního města nachází na pomezí dvou 

subprovincií - Západní Karpaty a Česká vysočina. Většina území spadá do Západních 

Karpat a to do její části Vněkarpatské sníženiny. Zasahují zde jednak Severní a jednak 

západní sníženiny. Prvně jmenované zde tvoří Ostravskou pánev s výškami mezi 200-270 

m.n.m a představují převážnou část území města. Druhé v pořadí zasahují na JZ 

Moravskou branou u Polanky a Proskovic. Menší kousek území města tvoří Česká 

vysočina se svojí částí Krkonošsko-jesenická soustava. Zde se nachází Jesenická 

podsoustava se svou částí Nízký Jeseník, který zasahuje na území Poruby, Krásného Pole, 

Plesné, Hošťálkovic a Petřkovic. Kopce zde dosahují výšek 250-300 m n.m. 

Celá oblast regionu spadá díky řece Odře (teče od JZ k SV do Polska) k úmoří 

Baltského moře. Na území Ostravy se do ní vlévá zleva Opava (od SZ od Hlučína), zleva 
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Porubka, zprava vtéká Ostravice (teče od jihu od Paskova) se svým pravým přítokem 

Lučinou. Na území regionu jsou rybníky u Polanky s meandry řeky Odry, u Svinova a 

spousty vodních ploch odkališť a odsolovaných nádrží. 

Ač Ostravsko je spojováno převážně s průmyslem, naleznete zde mnoho 

přírodovědecky významných lokalit. Ostrava je město s velkým množstvím listnatých lesů 

a parků. Projít se můžete po severním okraji CHKO Poodří ve Svinově a Polance - rybníky 

a ramena Odry s rozptýlenou zelení na lukách, významná ornitologická lokalita. Na NPP 

Landek naleznete cenné lesní porosty, archeologické naleziště (Petřkovická Venuše 

z krevelu), slovanské hradisko, výchozy uhelných slojí, naučné stezky či hornické 

muzeum. Navštívit můžete také areál ZOO s okolními lesy ve slezské části města Ostravy, 

areál zdraví Bělský les nebo areál lesů za VŠB se stezkou zdraví, koupalištěm a 

planetáriem. Heřmanický rybník nedaleko Vrbice představuje ornitologickou lokalitu 

v průmyslovém prostředí a je také rezervoár důlních slaných vod. Navštívit můžete PR 

Polanská niva - meandry řeky Odry se vzácnými rostlinnými společenstvy, PR Polanský 

les - lužní les u řeky Odry s významným lesním porostem a podrostem či PR Rezavka ve 

Svinově - lužní les a vodní biotopy. Zajímavostí na území města jsou bludné balvany - 

důkaz zalednění Ostravska. Největší v ČR je na Vratimovské ulici u Nové Huti, dále je 

najdete na Černé louce či v Porubě.                [58] 

 

3.5 Popis řešeného území a jeho okolí 

3.5.1 Popis lokality 

Zájmové území diplomové práce se nachází v severní městské části města Ostravy 

v části Kunčičky, na pravém břehu řeky Ostravice. Tato městská část je v dnešní době 

součástí městského obvodu Slezská Ostrava. V blízkosti řešeného území se nachází dvě 

frekventované komunikace a to ulice Rudná a Frýdecká. Poblíž se nachází vlakové nádraží 

Ostrava Kunčičky a zastávky městské hromadné dopravy. V dnešní době je tato lokalita na 

vzestupu, díky novým stěhujícím se firmám, které toto území svým umístěním považují 

jako strategické. Bytová zástavba bohužel stagnuje z důvodu následků hornické činnosti 

z minulosti a z důvodu blízkosti velkých průmyslových firem, které vytvářejí nevhodné 

životní prostředí.  

Řešené zájmové území k rekultivaci sloužilo jako kalové jímky a je pozůstatkem 

těžby uhlí. Bohužel v dnešní době je podobných oblastí na Ostravsku nespočet, ale 

v poslední době se tato problematika začíná řešit a usiluje se o navrácení původního rázu. 
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Území areálu určené diplomovou prací pro návrh jezdecké haly na tuto oblast navazuje a je 

vhodné tyto dvě části území řešit jako jeden celek, který by v budoucnu tvořil jeden 

komplex. Za zmínku stojí, že v současné době nevyhovující území zatížené průmyslovou 

činností z minulosti, je dle územního plánu navrženo k funkci lesa s trasou nadregionálního 

biokoridoru. Současné nevyhovující podmínky ale tomu neodpovídají. 

 

3.5.2 Dostupná stávající technická infrastruktura 

Pro zájmové území byla provedena nutná inženýrská činnost, která slouží 

k stanovení podmínek pro návrh umístění jezdecké haly a řešení území za stávajícím 

areálem. Touto činností byly zajištěny stávající trasy vedení technické infrastruktury, 

zjištění nutnosti přeložení tras a možnosti napojení na stávající technickou infrastrukturu 

budoucí jezdecké haly. V zájmové lokalitě se nachází kanalizační (jen dešťová), 

vodovodní, plynovodní a komunikační síť. Všechny stávající trasy včetně důležitých limitů 

(bezpečnostní pásma) byly zakresleny do situace celého zájmového území. 

 

3.5.3 Shrnutí řešeného zájmového území 

Zájmové území pro rekultivaci s návazností na stávající areál je vhodné. Přislibuje 

oživení zájmu ze strany stávajícího obyvatelstva i návštěvníků z širokého okolí 

v návaznosti na stávající centrum města Ostravy.  

Řešené území zejména svou polohou tvoří strategické umístění pro oddych a 

rekreaci obyvatelstva zejména z důvodu budoucí výstavby v lokalitě Karolína, parku a 

cyklostezky podél řeky Ostravice či záměr vybudovat technologický skansen ve spodní 

části Vítkovic. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Úvodní údaje 

 

Název stavby:  Dostavba zařízení a ploch jezdeckého areálu „Dvoreček, 

Ostrava Kunčičky 

Označení stavby: Novostavba 

Trvání stavby:  Stavba trvalá 

Místo stavby:  k.ú. Kunčičky 714241 

Dotčené parcely p.č. 408/14, 408/16, 408/9, 408/4, 408/8, 408/15, 408/13, 408/17, 

408/5, 408/10, 408/18, 408/11, 408/12, 408/20, 408/7, 408/1, 408/6, 

408/19, 348/30, 348/12, 348/11, 348/15, 348/17, 348/16, 348/10, 

348/9, 348/8, 348/7, 384, 388, 387, 363, 371, 348/27, 319, 323, 326, 

320/2, 324/2, 348/21, 321/2, 321/1, 320/1, 322, 324/1, 325, 348/6, 

348/1, 348/29 a 346 

Zadavatel stavby: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství 

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

Majitel areálu:  Samostatný dětský oddíl Brontosauři 

Rajnochova 6, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

IČ: 646 28 850 

   Registrace u MV ČR: II/s – II/1 – 29078/96 – R ze dne 26.1.1996 

Uživatel stavby: Samostatný dětský oddíl Brontosauři 

Zhotovitel stavby: Bude určen výběrovým řízením 

Stupeň PD:  Dokumentace pro územní řízení dle Přílohy č.4 

k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

Zpracovatel PD:  Bc. David Hýža 

Sídlo:   Evžena Rošického 1064/7, 721 00 Ostrava – Svinov 
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4.2 Průvodní zpráva 

 

4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Zájmové území pro výstavbu jezdecké haly a rekultivaci území se nachází 

v katastrálním území Kunčičky a je ohraničeno vodoteči Ostravice a ulicí Rajnochova, ze 

které je území přístupné. V blízkosti území se nachází vlakové nádraží, česká pošta, 

zastávky MHD a několik stavebních firem. Svým umístěním v blízkosti ulice Rudná a 

Frýdecká je toto území výborně dopravně dostupné. 

Pozemky v zájmovém území jsou vedeny v katastru nemovitostí – manipulační plocha a 

ostatní plocha, vodní plocha a vodní nádrž umělá, dobývací prostor a ostatní plocha, trvalý 

trávní porost, zastavěná plocha a nádvoří, orná půda, zahrada, ostatní komunikace a ostatní 

plocha.  

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro dané území je zpracován platný územní plán, který byl schválen dne 5. 10. 

1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M, ve znění schválených a vydaných 

změn a provedených úprav k dnešnímu dni. 

Projektová dokumentace je v souladu se všemi závaznými i doporučenými regulativy 

územního plánu. 

Pozemky v zájmovém území se nacházejí v zóně: 

• Lehký průmysl, sklady, lehká výroba 

• Lesy 

• Biokoridor nadregionální 

• Místní biocentrum. 

V dané lokalitě nejsou stanoveny žádné další podmínky podrobné prostorové regulace. 

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Záměr rekultivace části území je plně v souladu se schváleným územním plánem. 

Rekultivace území nemění územně plánovací dokumentaci naopak zkvalitňuje stávající 

nevyhovující podmínky a plní územně plánovací dokumentaci. 
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Navržená hala je v souladu s územním plánem. Areál se nachází v zóně lehkého 

průmyslu (LP), kde jsou výjimečně přípustná sportovní zařízení. Navržená jezdecká hala 

svým umístěním je stavbou vhodnou v návaznosti na budoucí lesopark. Tato těsná vazba 

umožní komplexní realizaci programu a činností občanského sdružení, pro něž je hala 

navržena. 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Diplomová práce splňuje požadavky všech dotčených orgánů dané oblasti. V rámci 

inženýrské činnosti se jedná o tyto stávající dotčené subjekty:  

- ČEZ Distribuce, a.s., 

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

- Ostravské Komunikace, a.s., 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 

- DIAMO, statní podnik. 

Za zmínku stojí uvést, že podél řeky Ostravice a řešeného území prochází kabelové 

nadzemní vedení VVN 110 kV a podél druhé strany nadzemní vedení VN do 35 kV. 

V jižní části prochází územím podzemní vodovodní potrubí (přivaděč) DN 600 OC. 

Všechny tři zmiňované trasy procházejí částečně rekultivovaným územím. Během stavby 

musí být dodrženy stanové podmínky správců těchto zařízení. 

 

e) Možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Rekultivace zájmového území bývalých průmyslových ploch nepočítá s napojením 

na stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury. Území je dopravně dostupné jak pro 

pěší, tak pro motorizované návštěvníky z přilehlých komunikací a chodníků nebo pomocí 

MHD či ČD. 

Doprava 

Pro navrženou halu je počítáno s výstavbou zpevněné plochy, která bude provedena ve 

struskové úpravě. Stávající parkování pro návštěvníky s 16 místy a s 1 místem pro ZTP 

kapacitně nevyhovuje. Je nutné doplnit požadovaný počet parkovacích stání. Tento 

problém je vyřešen v odstavci 4.3.3 d). V případě pořádání větších akcí bude využito 

možné podélné parkování na ulici Rajnochova. 
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Technická infrastruktura 

Palčivým problémem pro navrženou halu je odvod splaškových vod, který musí být 

vyřešen pomocí ČOV z důvodu, že lokalita postrádá ČOV a veškeré vody jsou odváděny 

do přilehlého potoku. Pro halu jsou navrženy tyto nové inženýrské sítě: 

- přípojka vody 

- přípojka plynu 

- přípojka elektro 

- přípojka dešťové kanalizace 

- splašková kanalizace zakončena ČOV 

- kanalizace zpevněných ploch zakončena OLK 

- propojení plynové kotelny potrubím pro ÚT a TUV 

 

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Zájmové území stavby se nachází v katastrálním území Kunčičky a je součástí nivy 

řeky Ostravice, od jejího řečiště je odděleno terénní vlnou. Celé území je cenné z hlediska 

nadregionálního biokoridoru, na ploše je vymezeno místní biocentrum. Stávající nádrže 

sloužili po dobu provozu průmyslového závodu pro plavení kamenouhelného kalu. Po 

ukončení provozu byly nádrže z větší části vytěženy. Lokalita se nachází na pravém břehu 

řeky Ostravice, cca 70 m od jejího toku. Je protáhlého tvaru ve směru J-S (délky cca 

900 m, šířky 150 m), a v současné době sestává z devíti prázdných nádrží a tří nádrží 

zaplněnými kaly. Jednotlivé nádrže jsou vymezeny sypanými hrázemi a jsou přibližně 

dvojí hloubky – úvodních 6 oválných nádrží je mělčích (cca 3 m), další jsou pak hlubší. 

V současné době je dno většiny nádrží suché; v některých je dno místy pokryto mělkou 

občasnou hladinou vody. 

 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Dle územního plánu se celé zájmové území nenachází v záplavovém území a díky 

terénní vlně se nachází mimo aktivní zónu záplavového území.   

 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Kunčičky 714241. Jedná se o tyto 

dotčené pozemky p.č. 408/14, 408/16, 408/9, 408/4, 408/8, 408/15, 408/13, 408/17, 408/5, 
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408/10, 408/18, 408/11, 408/12, 408/20, 408/7, 408/1, 408/6, 408/19, 348/30, 348/12, 

348/11, 348/15, 348/17, 348/16, 348/10, 348/9, 348/8, 348/7, 384, 388, 387, 363, 371, 

348/27, 319, 323, 326, 320/2, 324/2, 348/21, 321/2, 321/1, 320/1, 322, 324/1, 325, 348/6, 

348/1, 348/29 a 346. Pozemky jsou v majetku těchto majitelů: 

- ČEZ, a.s. 

- RPG Land, s.r.o. 

- VÍTKOVICE, a.s. 

- Okunová Anděla 

- Bielecká Marie 

- Jiří Benglář 

- Vašíček Adolf 

- Glac Antonín 

- Havlas Eduard a Ing. Nová Karel 

- Jiří Kohout 

- Samostatný dětský oddíl Brontosauři 

- Pozemkový fond České republiky 

- Český svaz chovatelů, ZO Ostrava – Kunčičky 

- Statutární město Ostrava 

Z důvodu rozsáhlosti zájmového území je podrobný seznam všech výše jmenovaných 

pozemků součástí samostatné přílohy diplomové práce. 

 

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy 

Po dobu výstavby bude na potřebné území zajištěn přístup z ulice Rajnochova. 

Vjezd a výjezd ze stavby bude patřičně označen.  

 

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Pro zajištění vody a energií pro rekultivaci průmyslových ploch bude použit 

mobilní el. agregát a vodní mobilní nádrž. Tyto prvky budou umístěny v oploceném 

zařízení staveniště. Pro stavbu haly budou použity stávající vnitřní rozvody areálu vod a 

elektro. 
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4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) Účel užívání stavby 

Navržená jezdecká hala bude sloužit jako závodní parkurová hala s hygienickými 

prostory pro jezdce. V hale je navržen služební byt, technické zázemí, klubovny, prodejna 

koňských potřeb, snack bar a venkovní odpočinková zóna. 

Rekultivace zájmového území bývalých průmyslových ploch řeší revitalizaci 

celého území, zkvalitnění životního prostředí v návaznosti na široké okolí s využitím volno 

časových aktivit pro širokou veřejnost obyvatel v návaznosti na řešený areál.  

Jedná se o stavbu ekologického charakteru, jejíž hlavním cílem je navrácení území 

postiženého dlouholetou průmyslovou činností do okolního prostředí. Zájmová lokalita 

bude po ukončení rekultivace hodnotnou součástí nadregionálního biokoridoru, který 

zájmovým územím prochází. 

 

b) Trvalá a dočasná stavba 

Navržené řešení rekultivace a haly se řadí jako stavby trvalé. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. Dojde ke zkvalitnění současného předmětného území. 

 

d) Etapizace výstavby 

Zejména se jedná o rekultivační práce, díky kterým stavba vyžaduje etapizaci 

výstavby. 

 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 01 Navržená krytá jízdárna (hala) včetně přípojek a zpevněných ploch 

SO 02 Příprava území 

  SO 02.1  Kácení a ochrana dřevin 

  SO 02.2  Terénní úpravy 

SO 03 Sanace a rekultivace – úprava povrchu 

SO 04 Provedení obslužných komunikací 

SO 05 Biologická rekultivace lesnická 
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4.2.3 Orientační údaje stavby 

 

a) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikostí; 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Popis SO 01 – Krytá jízdárna (hala): 

Plocha řešeného území  19 637 m2 

Užitková plocha   3 695 m2 

Zastavěná plocha   3 380 m2 

Obestavěný prostor   31 665 m3 

Zpevněná strusková cesta  1 313 m2 

Plocha parkoviště   447 m2 

Plochy zeleně    9 917 m2 

Počet bytových jednotek  1 

Podlahová plocha 1.NP  2302,12 m2 (z toho jízdárny 1650,00 m2) 

Podlahová plocha 2.NP  2499,86 m2 (z toho prostor jízdárny  2142,00 m2) 

Největší rozměry půdorysu  76,90 x 57,90 m 

Světlá výška 1.NP   3,0 m 

Světlá výška 2.NP   3,0 m 

Výška hřebene haly (světlíku) +15,0 m 

 

Rekultivace zájmového území 

Plocha zájmového řešeného území  12, 963 ha 

Plocha obslužných komunikací  0,756 ha 

Oklepová plocha    0,060 ha 

Plocha odvodňovacích příkopů  0,392 ha 

Plocha biotopu pro obojživelníky  0,714 ha 

Plocha výsadby dřevin   10,955 ha 

Plocha výsadby stromů   10,582 ha 

Plocha výsadby keřů    0,373 ha 

Plocha zatravnění    12, 963 ha 
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b) Celková bilance všech nároků druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Diplomová práce zvážila bilanci všech nároků druhů energií na potřebu tepla, 

užitkové vody, denní i umělé osvětlení, větrání, akustiku, oslunění, tepelnou pohodu a tuto 

problematiku řeší v dalších odstavcích a přílohách. 

 Vytápění objektů je navrženo ve dvou variantách: 

1. Zřízení teplovodní kotelny vytápěné plynem nebo odpadní dřevní hmotou umístěné ve 

stávající provozní budově. 

2. Teplovodní vytápění při použití nekonvečního zdroje energie ( sluneční kolektory, 

bioplyn apod.) 

Teplovodní, zemním plynem vytápěná kotelna bude v definitivním stavu vytápět všechny 

objekty v celém areálu, a také bude připravovat teplou užitkovou vodu. Služební byt bude 

vzhledem k odlišnému provoznímu režimu vytápěn samostatným plynovým teplovodním 

kotlem. Potřebný příkon tepla je 143 kW. Roční spotřeba plynu viz výpočet. 

 Navržená jezdecká hala bude napojena pomocí navržené plynovodní přípojky 

DN 32 PE na stávající plynovodní řád NTL DN 100 PVC. 

Předpokládaná potřeba plynu: Qmax = 21,20 m3/hod 

     Qrok = 43500,00 m3/rok 

 

c) Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Napojení stávajících objektů je vodovodní přípojkou D32mm, navrhuje se nová 

přípojka pro jízdárnu o dimenzi Dmm s měřením vody v tubusové vodoměrné šachtici. 

Napojení je na stávající veřejný vodovod PVC D110mm ve správě OVAK a.s. v ul. 

Rajnochově. 

Stávající objekty: 

- byty s 10 osobami 

- stáje s 20 koňmi 

- restaurace s výčepem – 2 zaměstnanci, max. 86 návštěvníků 

Roční potřeba vody: (dle Sb. č. 428/2001) 

Qprům.rok   = 10 osob x 46 m3/os./rok= 460 m3/rok 

                  20 koní x 16 m3/k./rok=    320 m3/rok 

                  2 zam. x  30 m3/zam./rok= 60 m3/rok 

                  86 os.  x  2 m3/os./rok=     172 m3/rok  

Qprům.rok   =                                            972 m3/rok 
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Nová hala: 

Předpokládané druhy potřeby vody : 

- byty pro 4 osoby 

- pokoje pro hosty 10 lidí 

Roční potřeba vody: (dle Sb.č. 428/2001) 

Qprům.rok   = 4 osob x 46 m3/os./rok   = 184 m3/rok 

                  10 lůž.. x  40 m3/lůž./rok= 400 m3/rok 

Qprům.rok   =                                            584 m3/rok 

 

d) Odborný odhad množství splaškových vod a dešťových vod 

Řešené území je odkanalizováno do jednotné veřejné kanalizace DN1000mm 

s odtokem do recipientu, která je ve správě OVAK a.s. a probíhá v ul.Rajnochově. Řešený 

areál bude do této kanalizace napojen dvěma kanalizačními přípojkami. Stávající dešťovou 

kanalizací DN300mm a nově navrženou jednotnou kanalizací DN250mm. Pro zabezpečení 

dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění požadované kanalizačním řádem OVAK a.s. 

jsou odpadní vody v areálu předčištěny : 

� splaškové vody jsou čištěny v biologické čistírně odpadních vod  VARIOCOMP 30N 

� vody z navrhovaných parkovišť v odlučovači lehkých kapalin AS TOP 6 se sorpcí 

Nová kanalizační přípojka DN250mm bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci 

DN1000mm  s odtokem do recipientu v ul. Rajnochově. Napojení bude provedeno 

navrtáním. Navrtání nové kanalizace do potrubí bude jádrovou navrtávkou, plastové 

potrubí DN250mm bude utěsněno těsněním pro plastové potrubí DN250mm. 

Nová kanalizace bude provedena  z plastových trub podle prEN 13476, ČSN EN 1401 

z kanalizačních trub korungovaných (žebrovaných) SN 8 DN250,200,150mm s uložením 

na pískový podsyp 15cm a s obsypem pískem 30cm nad povrch potrubí. Na síti budou 

budovány kruhové plastové vstupní šachtice D425. Poklopy budou osazeny do terénu dle 

hodnot podélného profilu. 

 

Bilance splaškových vod : viz. potřeba vody 

Qpr.den   =    2,66 m3/den + 1,6 m3/den = 4,26 m3/den = 0,05 l/s = 29 EO 

Bilance srážkových vod : 

Pro odtok dešťových vod se uvažuje s dešťovou intenzitou 15 minutového deště o periodě 

0,5 v množství 130 l/s. 



 

26 

Odtokový koeficient pro střechy   0,9 

Plocha střechy      0,44 ha 

Qmax = 130 x 0,9  x  0,44  = 51,48  l/s 

Bilance zaolejovaných vod : 

QOLK.  = 447m2 x 0,8 x 130=  4,6 l/s  

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Pro navrženou jezdeckou halu je plánována samostatná nová přípojka elektro. 

Prostředí pro jezdeckou halu je určeno dle ČSN 33 2000-5-51 prostředí normální. 

Předpokládaný instalovaný příkon haly: Pi = 95,00 kW 

Rozdělení  odběrů areálu:   Pi = 30 kW, Ps = 15 kW, Qrok 30 MWh  

(stáj, klubovny, společenská místnost, kotelna) 

Pi = 45 kW, Ps = 32 kW, Qrok 70 MWh 

(občerstvení, pokoje pro hosty) 

Pi = 28 kW, Ps = 15 kW, Qrok 25 MWh 

(pokoje pro hosty, sklad) 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

V současné době je trendem nepřipojování na telekomunikační zařízení z důvodu 

nevýhodnosti. Neplatí to však pro sítě komunikačního zařízení optických vedení, které 

poskytují koncovým zákazníkům digitální televizní, telekomunikační a internetové 

připojení. V dané lokalitě se bohužel, ale nenacházejí zmiňované sítě, proto se o připojení 

neuvažuje. Bude využito pouze mobilních přístrojů a jiných podobných zařízení. 

 

g) Předpoklad zahájení výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby je po vydání platného stavebního povolení a 

v souladu s vypsáním veřejné zakázky. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

Ukončení stavby haly:   2 roky od zahájení stavby 

Ukončení rekultivace území:  7-8 let včetně údržby vysazeného porostu 
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4.3 Souhrnná technická zpráva 

 

4.3.1 Popis stavby 

 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Rozsah stavebního pozemku byl zvážen a vyplynul dle stávajícího umístění areálu. 

Rozsah rekultivace je přiměřený k možnosti využití pro účely jezdeckého areálu, který by 

jej využil pro osvětu mládeže a k odpočinku návštěvníků areálu. Zájmové území se dá 

rozdělit do dvou výškových nivelet a to první, která je níže položená v rovině areálu a 

druhá o něco výše položená rekultivovaná oblast. Dotčené pozemky byly vybrány dle 

katastrální mapy a leteckého snímku, dle stávajícího zhodnocení ploch tak, aby byla stavba 

po provedených pracích vyřešena komplexně s návazností na její bezprostřední okolí.   

 

b) Zhodnocení staveniště 

V současné době je prostor po vydobytém nerostu ve stavu vysoce narušující 

životní prostředí a negativně esteticky působící na okolní prostředí. Území je silně zabuřelé 

a porostlé výškově i průměrově diferencovaným různorodým náletovým porostem 

s pestrou druhovou skladbou listnatých náletových dřevin, které vlivem neprováděných 

zásahů mají nevhodný až netypický tvar. Mnohé stromy jsou již odumřelé nebo nemocné. 

V zájmové lokalitě se nacházejí objekty, které v minulosti zajišťovaly provoz odkalovacích 

nádrží. Jedná se o betonové výpustné objekty mezi jednotlivými nádržemi a přepady do 

řeky Ostravice. Tyto objekty budou v rámci stavby odstraněny. Vzhledem k blízké 

zástavbě je tento prostor taktéž velice často využíván jako černá skládka nejrůznějšího 

odpadu. Před rekultivací je nutné zaměření stávajícího stavu (výškopis a polohopis), 

vytýčení stávajících vedení inženýrských sítí a jejich pásma. V poslední řadě je důležitá 

inventarizace zeleně v uvedené lokalitě se zaměřením obvodů kmene vzrostlých stromů. 

Zájmové území je pro terénní úpravy hodnoceno jako vhodné, bez zvláštních požadavků 

na návrhovou úpravu. Staveniště pro krytou jízdárenskou halu je situováno na plošině, 

zajímající zadní část za areálem. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Areál bude po rekultivaci a vybudování lesoparku jeho nedílnou součástí. Umístění 

haly je ovlivněno polohou již umístěných stávajících objektů v areálu. Původní návrh na 
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umístění jízdárny byl umísit ji na místo stávající nekryté jízdárny. Tato varianta nebyla 

nakonec vybrána z důvodu, že by byl tento prostor značně stísněný výstavbou této haly, a 

proto jsem nechal ohrazení nekryté jízdárny na původním místě a využil jsem pozemky za 

areálem. Architektura stávajícího areálu se začleněnou halou je založena na rozčlenění 

objemu do tří základních hmot, které odpovídají funkční skladbě: základní, určující objem 

kryté jízdárny, završený sedlovou střechou a doprovázenými stávajícími hmotami objektů 

areálu. Vstupní průčelí haly je navrženo rozvolněnými dynamickými hmotami společenské 

a vstupní části, které změkčují a oživují celkový ráz navržené jízdárny. Krytá jízdárna bude 

umístěna za stávající objekty s příčnou podélnou osou sever – jih a bude zakončovat celý 

areál. Na jižní stranu jsou situovány společenské prostory objektu. Je navrženo soudobé 

architektonické řešení, s využitím tradičních materiálů jako je dřevo, omítka, respektive 

režné zdivo a krytina z eternitových šablon. 

Příjezd k areálu zůstává stávající. Pro halu je navržena zpevněná cesta, která bude 

sloužit pro vnitřní areálovou dopravu a případně pro parkování zdravotně tělesně 

postižených. Navržená zpevněná cesta navazuje na zpevněnou plochu haly před hlavním 

stupem haly. Zpevněná cesta pokračuje k západní části haly, kde se nachází služební byt. 

Zbylé ostatní plochy jsou určeny pro okrasnou a rekreační zeleň. Za zmínku stojí i nově 

umístěné dvě sportovní víceúčelová hřiště, která poslouží jak pro majitele areálu, tak pro 

jeho návštěvníky. 

 

d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

 

Popis dispozičního členění haly a jejího technického řešení 

Krytá jízdárna je navržena jako dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou bez sklepních 

prostor. Je složena z hlavní části jízdárny a je doplněna o společenské a provozní prostory 

ve dvou nadzemních podlažích. 

1.NP: Na hlavní vstup z jižní strany navazuje prostorná vstupní hala. Z této haly jsou 

přístupny šatny a umývárny jezdců a WC jezdců a návštěvníků, umístěné v samostatném 

křídle. Dále jsou zde umístěny kanceláře správy areálu, snack bar se zázemím a prodejna 

sedlářských potřeb a výrobků. Na snack bar navazuje blok tří kluboven, propojitelných do 

jednoho společenského sálu o kapacitě cca 100 míst. Ve vstupní hale je dále schodiště do 

druhého nadzemního podlaží a vstupy do vlastní jízdárny. Hala jízdárny zahrnuje parkúr 

s ochozy, které slouží jak k provozu, tak jako tribuna pro cca 200 diváků. Ochozy navazují 
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na vstupní halu a na spojovací chodby. V blízkosti zázemí snack baru je umístěna 

ošetřovna. K traktu společenských prostor přiléhá dvoupodlažní služební byt se 

samostatným vstupem zvenčí. Společenské prostory jsou orientovány na jižní stranu 

s výhledem na hlavní vstup a navržené dvě víceučelové hřiště. Snack bar i vstupní hala 

jsou opticky propojeny s halou jízdárny. Snack bar má venkovní vyhlídkovou terasu. 

Napravo u hlavního vstupu je navržena odpočinková  a oddechová zóna. 

2.NP: Druhé nadzemní podlaží je přístupné hlavním schodištěm ze vstupní haly. Obsahuje 

galerii pro cca 90 diváků, ubytovací trakt s pěti dvoulůžkovými pokoji, každý s vlastním 

hygienickým zázemím. Dále se zde nachází zbytek služebního bytu, který je přístupný 

vlastním vnitřním schodištěm. Galerie je otevřená do prostoru jízdárny a zaujímá její kratší 

stranu haly. Na pravé podélné straně je umístěn balkón pro rozhodčí, na který je vstup 

schodištěm z prvního nadzemního podlaží. 

Zemní práce: 

Výkopové práce budou provedeny pro nové základy v hornině tř. 2-3. 

Před zahájením zemních prací se objekt haly vytyčí lavičkami. Vlastní zemní práce se 

zahájí skrývkou stávající zeminy do hloubky 30 cm po celé ploše, která bude dočasně 

přemístěna na určenou deponii v blízkosti stavby. Později tato zemina bude použita na 

terénní úpravy. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním do nezámrzné 

hloubky dle výkresové dokumentace výkopů v dalším stupni projektové dokumentace.  

Základy: 

Základové železobetonové patky, rošty nebo piloty se vybetonují ihned po provedení 

výkopů a provedení výztuže dle výkresové dokumentace pro stavební povolení. Základová 

konstrukce je tvořena dvoustupňovými železobetonovými pásy pod nosnými sloupy. Mezi 

základy se provede zásyp z drceného kameniva, hutněný na Edef,2=40 MPa. Hotová 

základová konstrukce haly bude zakončena kvalitní hydroizolací. 

Svislé konstrukce: 

Svislou nosnou konstrukci jezdecké haly tvoří železobetonový monolitický skelet se 

zděnými nosnými stěnami. Nosný systém bude řešen ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. Příčky budou provedeny jako zděné nebo jako sádrokartonové. 
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Vodorovné konstrukce: 

Vodorovné tedy stropní konstrukce jezdecké haly budou provedeny dle vybraného zděného 

systému případně železobetonové monolitické. Řešení stropních konstrukcí bude řešeno 

v souladu s návrhem svislých konstrukcí v dalším stupni projektové dokumentace. 

Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce samotné jezdecké haly je navržena jako sedlová dřevěná lepená 

příhradová konstrukce s vrcholovým světlíkem. Jako střešní krytina je navržena eternitová 

krytina. Nad ostatními místnostmi druhého nadzemního podlaží je navržena plochá střecha 

s kačírkem případně jako zelená. Řešení střešních konstrukcí bude navrženo v dalším 

stupni projektové dokumentace. 

Obvodový plášť: 

Obvodový plášť jízdárny je navržen jako vrstevný v kombinaci cihelná vyzdívka 

s tepelnou izolací případně dřevěná izolační konstrukce. 

Podlahy: 

Plocha parkúru bude provedena ze směsi písku a dřevěných pilin. Podlahy v ostatních 

prostorách jízdárny jsou navrženy z keramické dlažby, plovoucí laminátové podlahy a 

koberců. 

Okenní a dveřní otvory: 

Okenní a dveřní otvory budou provedeny dřevěné případně z jiného vhodného materiálu. 

Osvětlení: 

Kvalita osvětlení všech prostor musí odpovídat příslušným normám. Prostory, určené 

k trvalému pobytu osob musí mít vyhovující denní osvětlení. Vzhledem k rozměrům a 

účelu jednotlivých místností, jakož i k orientaci oken do voleného, nestísněného prostoru 

lze předpokládat, že požadovanou kvalitu denního osvětlení bude možno dosáhnout 

běžnými prostředky. Oslunění vnitřních prostor musí být řešeno v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

Větrání: 

Všechny denní místnosti určené k pobytu osob budou mít přirozené větrání. Vedlejší a 

pomocné prostory včetně kotelny budou větrány uměle. Jízdárna bude větrána přirozenou  

areací vzduchu a nuceně. 
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Akustika: 

Ochrana před rušivým hlukem zvenčí je zabezpečena situováním objektu v areálu. 

Vzdálenost sousedních staveb zaručuje, že naopak tyto stavby nebudou obtěžovány 

hlukem z provozu jízdárny. Akusticky náročnější prostory, především jízdárna a také 

klubovny a snack bar budou opatřeny vhodnými zvukově izolačními konstrukcemi. Prostor 

jízdárny bude elektroakusticky ozvučen. 

Oslunění: 

Optimální oslunění prostor jízdárny a zároveň zabezpečení místností proti přehřátí od 

slunečního záření bude zajištěno pomocí vhodně instalovaných clonících zařízení v oknech 

a prosklených stěnách. 

Tepelná pohoda: 

Bude zabezpečena jednak odborným návrhem systému vytápění a termoregulačního 

zařízení, jednak vhodným systémem přirozeného i umělého větrání a použitím tepelně 

izolačního pláště budovy. 

Zpevněné plochy: 

Pro usnadnění přístupu k navržené jezdecké hale je navrženo provedení zpevněné plochy 

až po vstupní část do objektu. 

Okrasná a rekreační zeleň: 

Po provedení zpevněných ploch dojde k definitivnímu dotvarování nového terénu sejmutou 

ornicí, ozelenění a doplnění okolních prostor drobnou architekturou např. lavičky. 

 

Stručný technický návrh rekultivačních prací 

Rozsah zájmového území stavby je dán rozsahem soustavy zrušených kalových nádrží. Do 

plochy úprav jsou zahrnuty jednat jednotlivé kalové nádrže a také přiléhající pozemky 

včetně obslužných komunikací. Mimo zájmové území stavby bude v místě sjezdu na 

staveniště dočasně zřízena oklepová plocha ze silničních panelů, které po ukončení stavby 

budou odvezeny. 

Úpravu stávající plochy navrhuji provést návozem zeminy, při které dojde k vyrovnání 

současného terénu do původního stavu před zatížením ploch průmyslovým využitím. 

Vzhledem k tomu, že území je přístupné po místní komunikaci, není nutné uvažovat o 



 

32 

související investici s dopravním napojením. Terénní úpravy nebudou mít vliv na okolní 

zástavbu. Manipulace a přeprava zásypového materiálu bude prováděna v souladu 

s vyhláškou č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a dále s vyhláškou MSD č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech. 

Po úpravě nového terénu dojde k výsadbě náhradní zeleně dle požadavku příslušných 

úřadů a zpřístupnění rekultivované krajiny návštěvníkům pomocí navržených stezek a 

odpočívadel. Pro další stupeň projektové dokumentace bude proveden plán organizace 

výstavby. 

 

Přípravné práce: 

Před započetím terénních úprav dojde k vyčištění zájmového území. 

Postup přípravných prací: 

• Vybudování sklepové plochy ze silničních panelů 

• Vykácení dřevin a keřů v zájmovém území 

• Odstranění a zaslepení stávajících výpustných a přepadových objektů 

• Vyčištění území od černých skládek (tráva, větve, komunální odpad a stavební suť) 

 

Sanace a rekultivace (terénní úpravy): 

Navržené řešení akceptuje a snaží se o co nejšetrnější přístup a minimalizaci vlivů na 

okolní prostředí. Z hlediska výškových poměrů je navrženo takové řešení, aby nedošlo 

k rušivému vzhledu vůči okolní krajině. Dojde k zavezení nádrží, urovnání povrchu okolo 

nádrží a překryv zeminou. Terén bude celkově dotvarován schváleným materiálem až po 

projektovanou niveletu pro nově tvarovaný terén a bude kopírovat původní hranu okolního 

území. Závoz bude postupně prováděn ve vrstvách o mocnosti do 1,0 m až do navržené 

nivelety. Stavebními mechanizmy (buldozery) bude pravidelně materiál rozhrnut a dusán 

ve vrstvách do 0,5 m. Konečná figura bude navržena s ohledem na jeho začlenění do 

okolní krajiny. 

Postup terénních úprav: 

• Závoz schváleným materiálem 

• Rozhrnutí stavebními mechanizmy v rámci hlavních terénních úprav 

• Návoz a rozprostření zeminy cca 0,3 m 
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• Sběr kamenů s průměrem větším jak 5 cm 

• Zkypření povrchu navezené zeminy a její urovnání tak, aby na 4,0 m dlouhé měřící 

linie nebyly prohlubně větší jak 5 cm, urovnaná vrstva musí plynule navazovat na 

okolní terén, přičemž přípustný výškový rozdíl mezi ulehlou vrstvou zeminy a 

okolním terénem je 3 cm 

Vodní plochy: 

Proti zatápění území jsou navrženy dva odvodňovací příkopy, které budou vyúsťovat do 

navrženého biotopu pro obojživelníky. Biotop bude součástí nadregionálního koridoru dle 

územního plánu města Ostravy. 

Úprava komunikací: 

Po ukončení technické rekultivace budou v zájmovém území provedeny obslužné 

komunikace, které budou plynule navazovat na okolní stávající přístupy a stávající areál. 

Biologická rekultivace lesnická: 

Biologická část rekultivace musí navázat v co nejkratším termínu na technickou část, aby 

nedošlo k zaplevelení pozemků. Vzhledem k tomu, že je po provedení hrubých terénních 

úprav předepsán návoz kulturní zeminy  cca 0,3 m, je navržená biologická rekultivace 

jednoletá. Následně dojde k vysazení sazenic. Po dobu pěti let od výsadby budou sazenice 

udržovány a případné uhynulé sazenice doplňovány. 

Jednotlivé plochy výsadby budou od sebe odděleny navrženými obslužnými 

komunikacemi o šířce 4 m. V budoucnu umožní tyto nezalesněné plochy přístup do 

porostu a usnadní jejich údržbu. 

Cílem biologické rekultivace je uvést pozemky s provedenými terénními úpravami do 

takového stavu, aby mohl být plnohodnotný pro jeho další využití (rekreace apod.). Během 

jednoletého biologického cyklu se zlepší chemické a fyzikální vlastnosti půdy. Zvýší se 

podíl humusu a zlepší se biologická činnost. Podmínkou je, aby veškerá vyprodukovaná 

biomasa byla zaorána. 

Postup biologické části: 

• Vápnění 

• Hnojení organickými a průmyslovými hnojivy 

• Agrotechnické operace 

• Setí rekultivačních plodin a výsadba stromů 

• Zaorání rekultivačních plodin 
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Dokončovací práce: 

V rámci dokončovacích prací budou provedeny stezky s vhodně umístěnými lavičkami 

případně mobiliáři pro osvětu návštěvníků, které budou sloužit k oddychu. 

V poslední řadě bude provedena likvidace zařízení staveniště a uvedení okolních pozemků 

do stávajícího stavu. Terénními úpravami předmětného území se nezmění zásadně vodní 

poměry dešťových vod. 

   

Obr.3 Návrh mobiliáře, lavičky a odpadkového koše 

 

e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Při návrhu kryté jezdecké haly byly dodrženy příslušné požadavky a podmínky dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, příp. stavebně historického a výsledky statického posouzení 

konstrukcí 

V současné době je areál využit jako sídlo Samostatného dětského oddílu 

Brontosauři, který se stará o ustájení koní, jízdu parkurových koní a program pro volný čas 

dětí. Tento oddíl pořádá mimo jiné různé akce na podporu regionu pro širokou veřejnost 

obyvatel a nadšence podobného zájmu. V zájmovém rekultivovaném území nejsou 

realizovány žádné podnikatelské ani jiné aktivity. Lokalita je opuštěná. 
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Obr.4 Letecký snímek areálu – současný stav 

4.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známe geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Pro zhotovení projektu je nutné provést polohopisné a výškopisné zaměření 

pozemku, radonový průzkum v místě budoucí haly, dendrologický průzkum + ocenění 

dřevní hmoty u dřevin navržených ke kácení. Byla provedena inženýrská činnost za 

účelem zajištění stávajících tras technické infrastruktury. Hydrogeologický a geologický 

průzkum pro založení haly je pro tento druh stavby potřebný. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty, ani 

chráněná zeleň. 

V území se nacházejí stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě viz přílohy. 

Před započetím rekultivace a stavbou haly musí být všechny stávající podzemní inženýrské 

sítě protokolárně vytyčeny odbornou firmou a musí být splněny během stavby podmínky 

správců sítí viz přílohy. 
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c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V zájmovém území se nenachází žádné objekty, určené k demolici. Uvedená 

likvidace zeleně bude součástí celkové rekonstrukce stávající zeleně v rámci rekultivace 

průmyslových ploch. 

 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

Pozemky pro rekultivaci území nejsou určeny jako zemědělská půda nebo pozemky 

pro funkci lesa. Z tohoto důvodu není třeba pro tuto stavbu udělit souhlas k odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ani k vynětí pozemků určených k plnění 

funkce lesa dle příslušných zákonů. 

Mezi pozemky dotčené výstavbou nové kryté haly evidovány způsobem ochrany 

zemědělského půdního fondu jsou zařazeny dva pozemky p.č. 326 a 325. Ostatní pozemky 

sice jsou evidovány jako zemědělský půdní fond, ale nejsou dotčeny stavbou, nacházejí se 

pouze v zájmovém areálu stavby. Jedná se o tyto pozemky p.č. 319, 323 a 322. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek 

Pozemek pro navrženou stavbu haly bude během výstavby přístupný pomocí 

stávající přilehlé komunikace z ulice Rajnochova. Během výstavby musí být 

minimalizováno znečišťování zpevněných okolních ploch stavebními stroji, navrhuji proto 

při výjezdu vytvořit oklepovou plochu nákladních vozidel a dále při zhoršených 

podmínkách provádět ruční skrápění a čištění přístupových cest. Po ukončení stavební 

činnosti všechny okolní plochy budou uvedeny do původního stavu. 
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f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo felonie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Pro sadové úpravy haly bude využita deponovaná skrývka zeminy, která bude 

v místě stavby. Během výstavby musí být brán zřetel na ochranu stávající vzrostlé zeleně. 

V rekultivovaném území se nenachází žádná hodnotná nebo zvlášť chráněná zeleň. Porost 

v zájmovém území byl vytvořen přirozenou sukcesí. Druhově se jedná o topol černý, břízu 

bělokorou, topol osiku, vrbu jívu, olši lepkavou a borovici černou. V zájmové lokalitě se 

v celé ploše vyskytuje nežádoucí křídlatka japonská. V rámci stavby dojde k mýcení zeleně 

v prostoru technických úprav. Zdravotní stav kácených dřevin je většinou dobrý, místy 

některé dřeviny jsou proschlé z důvodu zastínění nebo zatopení kořenového systému. 

Dopad výstavby na životní prostředí musí být minimalizován. Nesmí docházet k úniku 

ropných látek apod. Detailní inventarizace zeleně bude provedena v dalším stupni 

projektové dokumentace. Výsadba zeleně (zalesnění) v území bude prováděna postupně 

v koordinaci s technickou rekultivací. Jako nejvhodnější navrhuji výsadbu ze severu na jih, 

podobně bude probíhat i údržba vysazeného porostu v předpokládaném pětiletém cyklu.  

Zalesnění území zajistí včlenění lokality nadregionálního biokoridoru a navrženého 

místního biocentra. Pro zrekultivované území je navržena výsadba těchto stromů a keřů: 

topol černý, jasan ztepilý, javory, brslen evropský, svída krvavá a líska obecná. Po výsadbě 

se počítá s jejich přirozeným šířením po celé ploše a doplňováním o další druhy z náletu. 

 

4.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě programu a technologii 

 

a) Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobním programu 

Výstavbou kryté jízdárny nedojde k požadavku na výrobní program. V areálu je 

počítáno se třemi nezávislými provozy a to je péče o ustájené koně, obsluha občerstvení ve 

stávajících prostorách a obsluha snack baru v nově navržené hale. 

 

b) Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Po realizaci předešlé bakalářské práce je navržený areál schopen ustájení celkem 

dvaceti koní. Maximální počet návštěvníků stávajícího areálu v prostorách klubu, salónku 
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a zimní zahrady nepřesáhne 86 osob. Navržená jezdecká hala počítá s maximálním počtem 

návštěvníků (diváků) 290 osob. 

 

c) Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Pro uskladnění materiálů pro provoz haly jsou navrženy potřebné sklady pro 

jednotlivé provozy snack baru a prodejny. 

 

d) Návrh řešení dopravy v klidu 

Navržená jezdecká hala se stávajícím areálem musí být vybavena odpovídajícím 

počtem parkovacích stání,  aby splňovala nároky dle ČSN 73 6110 dle výpočtu z ledna 

2006:. 

Oo – bytové jednotky 14 obyvatel:  2,5 = 6 PS (při stupni automobilizace 1:2,5) 

Po1 – restaurace I.skupiny 138,5 m2:  86 hosté 35 PS 

Po2 – návštěvníci haly:   290 hostů 96 PS 

       hotel*** 16 lůžek:   2 lůžek = 8 PS  

       celkem Po     139 PS 

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace 1 :2,5 = 0,84 

kp – součinitel vlivu polohy řešeného území 

skupina 2 – obec do 50 000 obyvatel – skupina C – 0,40 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 6 x 0,84 + 139x 0,84 x 0,4 = 6 + 46 = 52 

V současné době je počítáno se 17 parkovacími stáními, z toho 1 stání pro ZTP. 

Po zvážení kapacit celého stávajícího areálu a navržené jezdecké haly je třeba zajistit 52 

parkovacích stání, z toho 3 stání pro zdravotně tělesně postižené.  

Z toho vyplývá, že musí být přidáno 35 stání a z toho 2 stání pro ZTP. Při větších akcích je 

možné využít podélných stání podél ulice Rajnochova. Organizování parkování zajistí 

vždy pořadatel akce ve spolupráci s policií. 

Hospodářský příjezd bude řešen po nově vybudované zpevněné obslužné ploše 

uvnitř areálu. Na tuto plochu bude napojena vnitřní areálová plocha, nový obslužný příjezd 

pro služební byt a zásobování jezdecké haly. Uvedená vnitřní komunikace umožní i 

provozní a technickou obsluhu území, do kterého patří odvoz odpadků, požární zásah, 

údržba apod. Tato komunikace bude využívána i pro pěší provoz. Přístup do objektů je 
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úrovňový, bezbariérový. U hlavního vstupu jezdecké haly je navržena vyrovnávací rampa 

pro ZTP občany. 

 

e) Odhad potřeby materiálu, surovin 

Ve stavbě nebude probíhat provozní a technologická výroba. Není zapotřebí počítat 

s využitím materiálů a surovin. 

 

f) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Vzhledem k charakteru areálu a ke způsobu jeho vytápění bude navrhované 

zařízení produkovat následující typy odpadů: 

- běžné splaškové vody, které budou odváděny a přečištěny v navržené čistírně 

odpadních vod 

- komunální odpad běžného typu, bude skladován v kontejnerech umístěných na 

zpevněných plochách uvnitř areálu a odvážen příslušnou smluvně zajištěnou 

organizací na skládku komunálního odpadu 

- stávající stáje pro 20 koní mají samostatné kalové hospodářství bez napojení na 

veřejnou kanalizaci. Chlévská mrva je ukládána ve speciálních kontejnerech, 

využívána pro zemědělské účely převážně v areálu 

 

g) Odhad potřeby vody a energie pro výrobu 

Stavba kryté jízdárny nevyžaduje potřeby vody a energie pro jakoukoliv výrobu. 

 

h) Řešení ochrany ovzduší 

Pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění haly bude použito certifikovaného topidla, 

které splňuje příslušné parametry ochrany ovzduší. 

 

i) Řešení ochrany proti hluku 

Navržená krytá jízdárna svým konstrukčním návrhem a budoucím využitím splňuje 

nejvýše povolené hladiny venkovního hluku 70/60 dB. Rekultivovaná plocha nevyžaduje 

povolené limity. 
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j) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Areál bude nově oplocen aby bylo zabráněno vstupu nepovolaným osobám. V kryté 

jízdárenské hale je navržen nově vybudovaný služební byt pro správce areálu. Původní byt 

správce bude sloužit jako ubytování pro návštěvníky areálu. 

Stavba rekultivace území neobsahuje žádné provozní, technologické a výrobní 

programy. Rekultivované území bude v budoucnu sloužit k odpočinku všech návštěvníků a 

obyvatel z širokého okolí. 

 

4.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Z hlediska požární ochrany zákona č. 67/2001 Sb., v platném znění, o požární 

ochraně, je stavba rekultivace území bez zvýšeného požárního rizika se jedná o venkovní 

stavbu, uvedená stavba nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení.  

Stavba kryté jízdárny vyžaduje v dalším stupni projektové dokumentace posouzení požární 

ochrany z důvodu stanovení požárně bezpečnostních prostupů,  zajištění únikových cest a 

hasících zařízení během možného požáru. Pro areál byly navrženy 2 hydranty.  

Při montážních pracích je zhotovitel povinen dodržovat Zákon o požární ochraně č. 

67/2001 v platném znění a vyhlášku 246/2001 o požární prevenci včetně materiálního 

zabezpečení a technického vybavení pro dodržování požární bezpečnosti na svěřených 

stavbách. Z hlediska PO bude zhotovitelem stavby zachována průjezdnost 

komunikace během stavebních prací. 

 

4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

 Při užívání navržené kryté jízdárny musí být dodržovány veškeré platné zákony, 

vyhlášky a bezpečnostní předpisy. Při stavbě budou použity běžné výrobky a materiály, ke 

kterým budou při kolaudaci doloženy certifikáty o nezávadnosti pro zdraví a životní 

prostředí. 
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4.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Projekt stavby je v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb., která řeší úpravy pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace Je dodržen bezbariérový přístup pro zdravotně 

tělesně postižené do všech přístupných prostor s možností potřebného parkování. Veškeré 

prostory přístupné návštěvníkům, dveře, rampy, výškové přechody, madla, grafické 

ukazatele (symboly), budou opatřeny nutnými bezbariérovými prvky. Nutnou součástí jsou 

vyhrazené hygienické prostory pro ZTP. Jedná se zejména o WC s povinnou výbavou a 

úpravou pro ZTP, tak aby vyhovovaly uvedené platné vyhlášce. 

 

4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí, 

popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Předmětná stavba haly a rekultivace nemá negativní vliv na životní prostředí a jeho 

přilehlé okolí, naopak zkvalitňuje toto okolí a navrací mu jeho původní ráz. 

Při stavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty 

o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí.  Odpovědnost za nakládání se stavebními 

odpady během výstavby vyplyne z platné smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavebních prací. Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 381/2001 Sb. – Katalog odpadů. Během výstavby 

bude omezeno na nejmenší míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a 

prachem, který nelze úplně vyloučit v průběhu realizace díla. 

Navrhovaná stavba nevyvolává negativní dopad na životní prostředí v okolí stavby. 

Po ukončení stavby budou pracovní plochy uvedeny do původního stavu. 

Ve smyslu zákona o odpadech čís. 185/2001 a vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

jsou zachycené odpady zařazeny do následujících kategorií.  

 

Odpady vznikající po dobu výstavby 

V průběhu stavby se vyskytnou odpady dle seznamu odpadů takto: 
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Kód druhu  Název druhu 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel  

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01, 17 06 03 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku, ve vhodných shromažďovacích 

prostředcích a nebudou-li předány oprávněné osobě k využití, budou odvezeny a uloženy 

na skládce odpadů (předání oprávněné osobě k odstranění). Zbytky nebezpečných látek 

budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

Doklady o odevzdání odpadů na skládku budou předloženy při kolaudačním řízení.  

• Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění („Zákon o odpadech“) 

� s veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být 

nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně jejich 

předpisů vydaných k provedení. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o 

likvidaci odpadů vázaných v rámci stavby 

• Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění („Zákon o 

ochraně přírody a krajina“) 

� dojde k zásahu  

• Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 

(„Zákon o vodách“) 

� Realizací záměru nedojde k znečištění podzemních ani povrchových vod a 

nedojde ke zhoršení odtokových poměrů 

� Veškeré manipulace s vodám závadnými látkami budou prováděny tak, aby 

bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, nebo jejich 

nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami 

� Areál je v současné době napojen pomocí stávající vodovodní přípojky.  

� Areál je v současné době napojen pomocí stávající kanalizační přípojky.  
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• Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění  

� Navržené sportovní zázemí areálu odpovídá požadavkům tohoto zákona 

 

b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Stavba je navržena tak, aby byla řešena ochrana přírody a krajiny a vodních zdrojů. 

V místě stavby se nenacházejí léčebné prameny. 

 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Svým charakterem krytá jízdárenská hala je stavba jednoduchá, která nevyvolává 

ochranné a bezpečnostní pásma po její realizaci. Stavba splňuje odstupové vzdálenosti, 

které stanovuje stavební zákon. 

Po rekultivaci zájmového území, bude tato lokalita sloužit jako biocentrum pro 

různé druhy živočichů, kterým bude procházet místní biokoridor. 

 

4.5.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Povodně 

Dle územního plánu se celé zájmové území nenachází v záplavovém území a díky 

terénní vlně se nachází mimo aktivní zónu záplavového území.  V minulosti tato vlna 

nesplňovala funkci a toto území se nacházelo v zátopové oblasti. V roce 2010 již tato vlna 

určená k ochraně proti povodním byla vyspravena a v dnešní době plní svou funkci. 

 

b) Sesuvy půdy 

Území se nenachází v činné oblasti se sesuvy půdy. Rekultivace území bude 

přistupovat s maximální ohleduplností k okolním stavbám a upravovaný terén bude 

patřičně hutněn. 

 

c) Poddolování 

Zájmové území se nachází dle územního plánu v území s doznělými vlivy důlní 

činnosti.  

Účinky poddolování nejsou vyloučeny. Dobývací prostor byl stanoven pro 

dobývaní uhelných zásob svrchně karbonského stáří uložených především v petřkovických, 
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nepatrně v hrušovských vrstvách ostravského souvrství. Průměrná výška povrchu 

dobývacího prostoru je +227 m (v systému B.p.v. po vyrovnání); mocnost pokryvných 

útvarů (kvartérní a miocenní sedimenty) je velmi variabilní a dosahuje hodnoty až 630 m 

(z toho mocnost kvartéru se pohybuje od 10 do 35 m). Geologické podmínky byly 

poměrně složité – četné geotektonické poruchy, nepravidelnost uložení uhelných slojí 

s šikmým až strmým uložením. Dobývání bylo prováděno diagonálním a směrným 

stěnováním na řízený zával, u slojí s úklonem nad 60º často na plnou základku. 

 

d) Seizmicita 

Zájmové území se nenachází v seizmické oblasti. Z tohoto důvodu není zapotřebí 

řešit případná opatření, která by zmírnila případné účinky. 

 

e) Radon 

Radonový průzkum bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. Pro 

halu je zapotřebí stanovit obsah radonu v půdním tělese. 

 

f) Hluk v chráněném venkovním prostoru stavby 

Hluk v chráněném venkovním prostoru stavby bude omezen na příslušné limity. 

Navrženými použitými stavebními materiály jsou zajištěny vyhovující podmínky pro 

snížení hluku. 

 

4.5.9 Civilní ochrana 

Tato stavba není určena a nebude využívaná k ochraně počtu obyvatelstva. Slouží 

jako sportovní zázemí a k odpočinku uživatelů a návštěvníků areálu. 
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5. EKONOMICKÁ NÁRO ČNOST STAVBY 

 

Ekonomická náročnost stavby kryté jezdecké haly je stanovena dle požadavku 

zadání diplomové práce s využitím parametrických cen rozpočtových ukazatelů (RU). 

Propočet nákladů jezdecké haly: 

Název stavby Druh prováděné práce
Měrná 

jednotka 
(m.j.)

Počet m.j.
Cena za 
m.j. (Kč)

Finanční náklady v  
Kč.

Krytá jezdecká hala žb skelet, zdi zděné m3 31 665 3 572 113 107 380

Zpevněná strusková cesta struska+ubrubník m2 1 313 800 1 050 400

Zpevněné parkovištní plochy-zám.dl. betonová dlažba m2 447 1 300 581 100

Víceúčelové hřiště-2ks sportovní kryt m2 1 032 900 928 800

Zpevněné vstupní plochy-přír. kámen kamenná dlažba m2 65 3 300 214 500
Přípojka elektro 2 kabely 4x50-70 m 172 400 68 800
Přípojka vody plast D80 PVC m 200 1 800 360 000
Přípojka plynu plast D32 PE m 52 1 500 78 000

Biologická čistírna odpadních vod-1ks plastová obetonovaná jímka m3 4,5 26 667 120 002
Splašková kanalizace zakončena ČOV KG D200 PVC m 195 2 500 487 500
Kanalizace OLK KG D200 PVC m 98 2 500 245 000
ORL-2ks plastová obetonovaná jímka m3 2 45 000 90 000

Přípojka dešťové kanalizave včetně rozvodů KG D200-250 PVC m 400 2 900 1 160 000
Retenční nádrž-1ks plastová obetonovaná jímka m3 2 25 000 50 000

Propojení TUV+ÚT kotelny a navržené haly 
pomocí izolovaného potrubí, uloženo v písku

izolované teplovodní potrubí 2x100 m 116 1 200 139 200

Oplocení areálu drátěné pletivo výšky 1,5 m m 430 900 387 000

Sadové úpravy úprava povrchu a zeleň m2 9 917 150 1 487 550

Zařízení staveniště 2,5% z nákladů stavby m2 1,00% 3 013 881

Součet 123 569 112
DHP 20% 24713822,46

Celkem 148 282 935 

Tab.1 Přehled nákladů haly 

Propočet nákladů rekultivace území: 

Název stavby Druh prováděné práce
Měrná 

jednotka 
(m.j.)

Počet m.j. 
Cena za 
m.j. (Kč)

Finanční náklady v  
Kč.

Plocha řešeného zájmového území plocha území m2 129630 286 37 074 180

Plocha obslužných komunikací struska m2 7560 800 6 048 000

Oklepová plocha žb panely m2 600 1 800 1 080 000
Plocha odvodňovacích příkopů bez povrchové úpravy m 1066 500 533 000
Plocha biotopu pro obojživelníky vodní nádrž m2 7140 650 4 641 000

Plocha výsadby dřevin dřeviny m2 109550 120 13 146 000

Plocha výsadby stromů stromy m2 105820 105 11 111 100

Plocha výsadby keřů keře m2 3730 140 522 200

Plocha zatravnění zatravnění m2 129630 25 3 240 750

Součet 77 396 230
DHP 20% 15479246

Celkem 92 875 476 

Tab.2 Přehled nákladů rekultivace 
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6. ZÁVĚR 

 

6.1 Stručné hodnocení výsledků práce a diskuze o nich 

Cílem diplomové práce bylo umístit a navrhnout krytou jezdeckou halu pro koně 

s univerzálním využitím a funkční uspořádání volných vnitřních ploch areálu s řešením 

technické infrastruktury. Součástí bylo navrhnout vhodné využití stávajícího území 

postižené průmyslovou činností a následné začlenění do okolního území s využitím pro 

oddych a rekreaci v příjemném prostředí. Po splnění projektového řešení, provedení a 

ukončení stavby včetně provedení zalesnění a následně údržby vysazeného porostu, bude 

zájmová lokalita plnohodnotnou součástí nadregionálního biokoridoru.  

 Jezdecká hala je navržena tak, aby splňovala svým návrhem veškeré potřeby 

požadované majitelem areálu a rozšiřuje nabídku s využitím celého areálu, který 

v současné době krytou jezdeckou halu postrádá. Stavba je navržena tak, aby co nejméně 

zasahovala do stávajícího území a svým vzhledem splňovala funkci příjemné stavby 

v daném území. 

Diplomová práce je zpracována ve smyslu platných zákonů, předpisů, vyhlášek, 

norem pro následnou realizaci. Využil jsem vstupních údajů od objednatele dokumentace a 

podkladů citovaných v odstavci 1.1. 

Financování a zrealizování kryté jezdecké haly pro Samostatný dětský oddíl 

z důvodu finančních nároků je nereálné. Zůstává ale otázkou, jestli by v tomto případě 

nemohlo být využito fondů EU nebo pomoci stávajících velkých sponzorů, kteří by návrh 

podpořili. 

Při tvorbě diplomové práce jsem využil veškerých mých zkušeností a poznatků 

během mé devítileté praxe projektanta pozemních staveb u soukromé firmy. 

Chci touto cestou poděkovat za odbornou pomoc při vypracování mé diplomové 

práce a za množství informací mě poskytnutých, vedoucímu diplomové práce Ing. Jiřímu 

Kalvachovi. Dále děkuji zaměstnancům Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního 

architekta, majiteli areálu Jiřímu Kohoutovi a nakonec kolegům z mého okolí za 

odborné konzultace a získání mnoha podkladových materiálů a rad. Veliké díky patří firmě 

GSP s.r.o., u které pracuji již osmým rokem, a která mi umožnila studium na VŠB – TUO. 

Největší poděkování patří hlavně mé manželce a rodině, kteří mě morálně podporovali 

během celého studia na vysoké škole. 

        Děkuji 
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