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Anotace 

 

Bc. Zuzana Staňková, Studie nového využití sportovního areálu v Opavě – Malých Hošticích: 

Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava, 2010/2011, 64 stran, 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

Předmětem diplomové práce je studie nového využití sportovního areálu v Malých Hošticích. 

V úvodní části diplomové práce je popsána problematika občanské vybavenosti, poznatky o 

řešeném území a zhodnocení stávajícího stavu objektů sportovního areálu. Hlavní část práce 

obsahuje textovou částí a výkresovou částí. Textová část je rozdělena na průvodní technickou 

zprávu a souhrnnou technickou zprávu. V závěru práce je ekonomické zhodnocení návrhu. 

Výkresová část je zpracována ve dvou variantách. První varianta je řešena s ohledem na 

požadavky investora. Druhou variantou je ztvárnění mojí vlastní představy o ideálním využití 

areálu bez ohledu na investora. Obě varianty byly koncipovány nejen pro obyvatele obce, ale i 

pro žáky místní základní školy. V závěru práce je ekonomické zhodnocení návrhu. 

 

  

 Annotation 

 

Bc. Zuzana Staňková, The new utilization study of the sports komplex in Opava, Malé 

Hoštice district: 

Department of Urban engineering, College of Building VŠB – TU Ostrava, 2010/2011, 64 

pages, Graduation theses, chief Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

The aim of the graduation thesis isthe new utilization study of the sports komplex in Malé 

Hoštice. In introdustory part is described problem of civil facilities, technical knowledge 

municipal territory and target analysis subsisting score subject sports facility. Article includes 

text part and graphical part. Text part  is divided to two sections - taccompanying technical 

and complex report. The concept of building structure is silved in two variants. The first 

variant is made after investor wals. The sekond variant is made after my self idea. Both 

variants were created for using for people who lives in cities and children of local primary 

school. Finish part of this thesis is the expenses calculation of chosen proposed solution. 
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce je zpracována na téma Studie nového využití sportovního areálu 

v Opavě – Malých Hošticích. 

Předmětem diplomové práce je prověřit optimální využitelnost území stávajícího 

sportovního areálu se zachováním dosavadního funkčního využití pro sport a rekreaci, a 

regeneraci tohoto území. Cílem je navrhnout zástavbu tak, aby byla v souladu se všemi 

technickými problémy a aby díky prostorovému, funkčnímu a organizačnímu uspořádání 

vzniklo samostatné urbanistické subcentrum. 

Úkolem je vyřešit technickou infrastrukturu navržených i stávajících objektů, jejich 

dopravní propojení s místním komunikačním systémem a v neposlední řadě i ozelenění 

areálu. 

Práce je zhotovena jako variantní řešení v podobě dvou variant. Z nichž u první jsou 

brány v potaz požadavky investora a jeho představa o ideálním řešení a využití areálu. Druhá 

varianta ztvárňuje moji představu ideálního řešení lokality bez ohledu na investora. U obou 

variant je vycházeno ze stejného rozsahu území, které tvoří jak parcely v majetku obce tak 

parcely v osobním vlastnictví fyzických osob. 

Záměrem práce bylo především rozšíření služeb v obci jak pro místní obyvatele, tak i 

pro širokou veřejnost. Areál by však měl být využíván jak veřejností, tak žáky místních a 

okolních škol. 
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2.      REKAPITULACE  TEORETOCKÝCH VÝCHODISEK  

2.1    ZÁKLADNÍ POJMY 

Architektonická studie  

Základní koncept, který obsahuje především půdorys s rozměry navrhované stavby, 

popis místností a různé pohledy, nejlépe trojrozměrně. Je vhodná zejména pro nové významné 

stavby většího rozsahu (např. sportovní centra, kancelářské budovy apod.). [12] 

 

Urbanistická studie 

Dokument, který se používá zejména pro získání variantních řešení a na ověření 

urbanistické koncepce pro územní (regulační) plán obce. Řeší územně technické, urbanistické 

a architektonické podmínky využití území. [12] 

  

Územní studie 

Územní studie řeší architektonické, urbanistické a územně technické podmínky využití 

území. Zpravidla jsou tyto podmínky stanovovány komplexně a řeší se podle vzniklých nebo 

již stávajících problémů v území. Její vypracování nám má poskytnout více variant řešení 

daných problémů. Rozsah a její náležitosti jsou uvedeny v zadání a vycházejí z jejího 

následného využití. 

 Územní studie patří spolu s územním generelem, územní prognózou a územně 

technickým podkladem mezi územně plánovací podklady (ÚPP). Dále vytváří podklady pro 

zajištění souladu všech přírodních a kulturních hodnot s ohledem na životní prostředí a 

ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. [13] 

 

Územní plán 

Dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční využití všech ploch na 

celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách. [12] 
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Situační plán 

Přehledový nákres navrhované hromadné výstavby s přibližným umístěním nových 

objektů, veřejných prostor, veřejné zeleně apod. [12] 

 

Zastavovací studie (plán) 

Celková situace navrhované výstavby s přibližným umístěním nových objektů včetně 

jejich plošného rozsahu, výšky a dalších regulačních prvků. Její podrobnost se blíží 

regulačnímu plánu. Může se ji vyžádat stavební úřad jako podklad pro územní řízení. [12]  

 

Katastrální území (katastr)  

Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a společně evidovaný 

soubor nemovitostí. Katastr je zpravidla totožný s územím obce, která však může být složena 

i z více katastrálních území. [12] 

 

Koeficient zastavění 

Poměr velikosti plochy učené k zastavění k celkové velikosti stavebního pozemku. [14] 

 

Kvalita života 

Podmínky života jednotlivců a skupin v určitém území. Zahrnuje jak pocit sociální a 

duševní pohody lidí, tak měřitelné ukazatele prostředí (znečištění, kvalita zástavby, 

vybavenost apod.). [12] 

 

Limity využití území 

Limity se stanovují nástroji územního plánování a omezují, vylučují, případně 

podmiňují umisťování staveb a využití území. Nejčastěji se stanovují pro zatížení území z 

hlediska ochrany složek životního prostředí a zachování ekologické stability. [12]  

 

Inženýrské sítě 

Základní prvek technické infrastruktury/technického vybavení území, který zahrnuje: 

vedení technického vybavení, vedení technicko-technologického vybavení a dálkovody. Jde o 

teritoriálně rozsáhlé inženýrské stavby liniového typu, zajišťující zásobování vodou, 
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zásobování energiemi, zajišťující telekomunikační obsluhu či další technologickou obsluhu 

urbanizovaného území (transport, distribuci či sběr médií různého druhu apod.). [14] 

 

Stavební čára 

Udává hranice plochy určené k zastavění a polohy výstavby hlavního objektu budovy 

směrem k veřejnému prostoru, z něhož je hlavní přístup do objektu. Před stavební čárou smí 

vystupovat balkony, markýz, arkýře, římsy, resp. Jiné konstrukce přiměřené tvarem a funkcí, 

které jsou součástí hlavního objektu. [14] 

 

Suburbanizace 

Proces stěhování rezidenčních, komerčních a dalších funkcí z jádrového města do jeho 

zázemí, jinak také stěhování obyvatelstva a jeho aktivit z jádra do zázemí. Suburbanizace je 

součástí (jednou z forem) suburbánního rozvoje. [12]  

 

Terén 

Svažitost terénu hraje výraznou roli vzhledem k budoucím finančním nárokům na 

výstavbu vlastního domu. Rovinaté nebo mírně se svažující parcely do přibližně 10 % jsou 

výhodnější pro zakládání staveb. Naopak výrazně svažité parcely je nutné většinou pro 

založení stavby upravit, např. opěrnými zdmi nebo budováním suterénu na celé ploše domu 

nebo její části, což vlastní stavbu značně prodražuje. [13] 

 

Uliční čára 

Myšlená čára vymezující prostor veřejných komunikací, náměstí a ostatních veřejných 

prostranství od stavebních pozemků zastavěných či nezastavěných. [13] 

 

Uspořádání zástavby na pozemku 

Způsob prostorového uspořádání staveb na pozemku (souboru pozemků). Je dáno 

velikostí a tvarem jednotlivých budov a jejich vzájemným situováním a seskupením a dále 

uspořádáním volných ploch na pozemku. [14] 
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Rozlišujeme: 

• otevřené uspořádání, při kterém jsou jednotlivé budovy situovány izolovaně a mezi 

nimi jsou rozmístěny příslušné volné plochy; 

• sevřené uspořádání, při kterém jsou budovy řazeny do řad, polo bloků a uzavřených 

bloků; situování volných ploch respektuje veřejné – vnější, polo veřejné a soukromé – 

vnitřní prostory v rámci zástavby; 

• integrované uspořádání, při kterém jsou funkce, které jsou v otevřeném a sevřeném 

uspořádání umístěny na volných plochách (jedná se zejména o odstavování vozidel, 

občanskou infrastrukturu a další), řazeny vertikálně (např. pod terénem) v 

integrovaných objektech 

• volné – areálové uspořádání, při kterém jsou součástí pozemku rozsáhlejší volné 

plochy, které mohou být vyhrazeny příslušné funkci (oplocené), anebo i veřejně 

přístupné. 

 

Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 

podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky 

na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. 

Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 

technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například 

sítě technického vybavení, dětská hřiště). 

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy 

obvodových stěn, balkonů. [14] 

 

Zastavitelné a nezastavitelné území 

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění vymezené územním plánem obce. 

Mimo takto vymezené území výstavba není dovolena. Nezastavitelné území je ta část území, 

která není územně plánovací dokumentací vyznačena jako území zastavěné nebo zastavitelné 

území, a je označeno jako území, kde nesmí být realizována výstavba. [12]  
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Životní prostředí 

Je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů, včetně člověka a je 

předpokladem dalšího vývoje. Jeho složkami jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, 

organizmy, ekosystémy a energie.[13]       

 

Občanské vybavení 

Je to jedna ze základních funkčních složek sídel. Jsou to např. obchod, služby, veřejné 

stravování, provozní zařízení staveb pro výrobu a skladování, správu a údržbu budov, 

veřejných sítí, tělovýchovu, rekreaci a sport apod. [8]   

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a 

osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osoba s mentálním postižením. 

[9]     

 

Šikmá rampa  

Část komunikace nebo samostatná konstrukce umožňující vlastní přístup do stavby nebo 

překonávání výškového rozdílu mezi částmi stavby, přičemž jde o ohraničenou šikmou 

rovinu, převyšující okolní plochu o více než 20 mm. [9]      

 

Vodicí linie 

Spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na vnitřních i 

vnějších komunikacích; vodicí linie se dělí na přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie; 

vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. [9]      

 

Přirozená vodicí linie  

Spojnice hmatných orientačních bodů vzniklých uspořádáním stavby nebo jejích 

jednotlivých prvků umístěných v pochozích plochách a na vnitřních a vnějších komunikacích. 

[9]       

 

Umělá vodicí linie 

Spojnice vytvořených hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a 

na vnitřních i vnějších komunikacích. Je to zvláštní forma umělé vodící linie, ohraničující 
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místo, které je pro zrakové postiženého trvale nebezpečné (např. označení hranice mezi 

chodníkem a vozovkou, sestupného schodu zapuštěného do chodníku apod.). Má výrazně 

odlišnou strukturu a charakter povrchu, vnímatelný slepeckou holí a nášlapem a dodržuje 

kontrast vůči okolí. [9] 

 

Signální pás 

Zvláštní forma umělé vodicí linie určující zrakově postiženým osobám přesný směr 

chůze, zejména při přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 

hromadné dopravy. Signální pás musí být vždy ukončen u umělé nebo přirozené vodící linie 

pro zrakově postižené. Má výrazně odlišnou strukturu a charakter povrchu, vnímatelný 

slepeckou holí a nášlapem a dodržuje kontrast vůči okolí. [9]      

 

Varovný pás  

Zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro zrakově postižené 

osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na přechodu 

nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku. [9]      

 

Hmatný pás 

Zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou 

stezkou určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce, přičemž v ulici v 

obytné zóně ohraničuje zónu bezpečného pohybu zrakově postižených osob. [9]     

 

Vodicí pás přechodu  

Pás šířky 550 mm umístěný ve vozovce, který je součástí vodorovného dopravního 

značení. [5]    
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2.2 NORMATIVNÍ POŽADAVKY 

2.2.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA OBJEKTY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Stavby se navrhují, provádějí, užívají v souladu s požadavky na stanovený účel užívání 

a s požadavky na ochranu zájmů právnických a fyzických osob. [8]     

Stavby občanského zařízení a jejich jednotlivé prostory se musí dispozičně řešit tak, aby 

byla plně zajištěna jejich funkce, hygiena, požární bezpečnost, bezpečnost práce a 

technických zařízení a pohoda návštěvníků. [8] 

 

Při výstavbě, dostavbě nebo přestavbě obytných zón městských sídelních útvarů se 

přihlíží k přiměřeným docházkovým vzdálenostem ke stavbám základního občanského 

vybavení a s povinnou k obchodním, kulturním střediskům atd. Všechny prostory občanského 

vybavení musí mít vytápění a větrání odpovídající charakteru těchto prostorů. Je třeba 

zřizovat před vstupem  rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. [8] 

 

Je třeba zajistit dostatečné množství pitné, popř. užitkové vody a vody pro hašení 

požáru, potřebné energie pro plnění požadované funkce a zařízení pro nakládání s odpadními 

vodami. Zajistit, pokud užíváním vzniká odpad, nakládání s odpadem. [8] 

 

 

2.2.2 VŠEOBECNÉ TYPOLOGICKÉ POŽADAVKY 

 

Rozptylové plochy a doprava v klidu 

Umístění těchto staveb, uspořádání východů a rozptylových ploch před nimi musí 

umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl návštěvníků do okolí stavby včetně 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. [8] 

Dále se musí zajistit základní minimální daný počet odstavných a parkovacích stání na 

pozemku stavby a to jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část. Též musí být 

vyřešeno parkování pro osoby tělesně postižené, což v mém případě činí 5% z celkového 
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počtu stání. Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných 

plochách a v garážích musí být nejméně š = 3500 mm a smí mít sklon nejvýše v poměru 1:20 

(5,0 %). [8] 

 

Chodníky,rampy, komunikace, přechody 

Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp musí být rovný, pevný a upravený proti 

skluzu.  

Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + 

tg a, kde a je úhel sklonu rampy. Dále schodišťová ramena a šikmé rampy budou po obou 

stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která budou přesahovat o 150 mm první a poslední 

schodišťový stupeň, případně začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich 

půdorysném průmětu. [9] 

Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro 

zrakově postižené osoby. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného 

osvětlení, stromy, budou osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 

1500mm. Všechny stávající a nové chodníky mají podélný skon nejvýše 1 : 12 (8,33 %) a 

příčný sklon nejvýše 1 : 50 (2,0 %). [9] 

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

1500 mm, ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %). Vstupní dveře budou umožňovat 

otevření více než 900 mm. [9] 

Umělá vodící linie z reliéfní dlažby musí být v exteriéru široká nejméně 400mm a musí 

navazovat na vodící linii přirozenou. Tato vodící linie musí být přímá, změny směru a 

odbočení se provádí omezeně a přednostně v pravém úhlu. V místech odbočení musí být 

vodící linie přerušena hladkou plochou v délce odpovídající šíři vodící linie. Na umělé vodící 

linii a v oboustranné vzdálenosti min. 800mm od její osy nesmí být žádná překážka. Na 

rozlehlých plochách a v místech kde nelze pro bezpečný pohyb zrakově postižených použít 

přirozené vodící linie, či kde tato linie není, se musí zřizovat vodící linie umělé. [9] 

Chodníky v místech přechodů přes komunikace mají mít snížený obrubník na výškový 

rozdíl 20 mm oproti vozovce a mají být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s 

vodícími liniemi. Navazující šikmé plochy splňují požadavky na šikmé rampy. Po celé délce 
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sníženého obrubníku, směrem do chodníku, je třeba zřídit varovný pás šíře 400 mm při 

současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. [9] 

 
Požadavky na vnitřní prostředí 

Budova v částech určených pro užívání veřejností musí být navržena a realizována tak, 

aby bylo umožněno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu orientace, zejména 

aby byl umožněn přístup nejméně k jedné z pokladen, případně přepážek s upravenou výškou, 

přístup ke sprchám, WC, do sportovišť při zajištění potřebných úprav informačních systémů.  

[5] 

Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo 

vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí a to pruhem žluté 

barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. 

Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné. [9] 

Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. Dveře 

mají světlou šířku nejméně 800 mm. Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje 

níže než 800 mm nad podlahou, bude ve výšce 1100 mm až 1600 mm označeno pruhem ze 

značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně 

viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří musí být upravena do výšky 400 mm 

proti mechanickému poškození. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm 

opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 

závěsy.[9] 

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

1500 mm, ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0 %). Vstupní dveře budou umožňovat 

otevření více než 900 mm. [9] 

Umělá vodící linie z reliéfní dlažby musí být v exteriéru široká nejméně 400mm a musí 

navazovat na vodící linii přirozenou. Tato vodící linie musí být přímá, změny směru a 

odbočení se provádí omezeně a přednostně v pravém úhlu. V místech odbočení musí být 

vodící linie přerušena hladkou plochou v délce odpovídající šíři vodící linie. Na umělé vodící 

linii a v oboustranné vzdálenosti min. 800mm od její osy nesmí být žádná překážka. Na 

rozlehlých plochách a v místech kde nelze pro bezpečný pohyb zrakově postižených použít 

přirozené vodící linie, či kde tato linie není, se musí zřizovat vodící linie umělé. [9] 
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Chodníky v místech přechodů přes komunikace mají mít snížený obrubník na výškový 

rozdíl 20 mm oproti vozovce a mají být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s 

vodícími liniemi. Navazující šikmé plochy splňují požadavky na šikmé rampy. Po celé délce 

sníženého obrubníku, směrem do chodníku, je třeba zřídit varovný pás šíře 400 mm při 

současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. [9] 

 

Požadavky na vnitřní prostředí 

Budova v částech určených pro užívání veřejností musí být navržena a realizována tak, 

aby bylo umožněno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu orientace, zejména 

aby byl umožněn přístup nejméně k jedné z pokladen, případně přepážek s upravenou výškou, 

přístup ke sprchám, WC, do sportovišť při zajištění potřebných úprav informačních systémů.     

[9] 

Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo 

vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí a to pruhem žluté 

barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. 

Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné. [9] 

Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. Dveře 

mají světlou šířku nejméně 800 mm. Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje 

níže než 800 mm nad podlahou, bude ve výšce 1100 mm až 1600 mm označeno pruhem ze 

značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně 

viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří musí být upravena do výšky 400 mm 

proti mechanickému poškození. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm 

opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 

závěsy. [9] 

 

Hygienická zařízení 

V podlaze musí být navržena vpusť-spád podlahy min.0,5% a max. 2%. Stěny musí mít 

omyvatelný povrch do výšky min.1800mm.Ve stavbě, ve které je hygienické zařízení určené 

pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina WC v 

oddělení pro muže a nejméně jedna kabina WC v oddělení pro ženy řešena v souladu s 

požadavky stanovenými ve vyhlášce 369/2001 Sb. U změn staveb lze zřídit jednu kabinu WC, 
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splňující požadavky, pro obě pohlaví přístupnou přímo z chodby. Horní hrana sedátka 

klozetové mísy na WC pro tělesně postižené bude ve výši 480 mm nad podlahou, ovládání 

splachovacího zařízení po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách klozetové 

mísy sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. 

Klozetová mísa bude osazena tak, aby vedle ní byl dodržen minimální prostor šířky 800 mm, 

mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC nejméně 700 mm. Dveřní křídla se budou 

otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří 

musí být zjistitelný zvenku. V kabině WC musí být umístěno umyvadlo. Rozměry musí být 

minimálně je 1400 mm x 1400 mm při rekonstrukcích. Umyvadlo bude opatřeno výtokovou 

baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být vodorovné madlo umožňující opření 

a také zrcadlo nad umyvadlem s možností naklopení. Sprchové kouty budou mít odtokovou 

plochu o půdorysných rozměry 1400 mm x 1400 mm. Součástí bude vybavení sklopným 

sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umožňujícím boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha 

s pákovým ovládáním, opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na 

stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu 

nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. [ ]     

 

Hmatné značeni pro zrakově postižené v interiérů 

Pro svůj samostatný pohyb potřebují nevidomí či slabozrací informace, což je například 

možné získat ve formě štítků v Braillově písmu. Umístění a návrh je třeba provést ve 

spolupráci s odborníkem na prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postiženého. 

Vždy musí být ve stabilizované poloze. Pro pohyb uvnitř budovy používají dvojí techniku, ve 

velkých či neznámých prostorech je to dlouhá bílá hůl, v místnostech či ve známých 

budovách s malými šířkami komunikací mohou využít kluznou prstovou techniku. Pro 

samostatný pohyb je třeba základní znalosti dispozice a doplňující informace. Měl by být 

uplatněn princip tvorby vodících linii, což se uvnitř objektu provádí pomocí změn povrchů 

krytin podlahy apod. Nebo též pomocí kluzné prstové techniky. Tou lze identifikovat např. 

dveře a jejich kování.Též lze tímto způsobem rozpoznat např. číslo kanceláře, ale v tomto 

případě je nutné umístit štítek na vhodném a standardním místě v provedení reliéfním. Tento 

štítek musí být proveden asi ve výšce 1400-1600mm a musí obsahovat nápis, nikoliv však 

v Braillově písmu. Uspořádání informačních tabulí musí být přehledné, text matový, difúzně 

reflexní povrch, barevně kontrastní. Minimální výška písma musí být 15mm v reliéfním 
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provedení. K označení se používá mezinárodní systém ICTA v kombinaci s různými 

piktogramy. Písmo a piktogramy musí být kontrastní a dobře osvětlené. Vhodné je používat 

kontrastních podlahových krytin pro směrovou orientaci zrakově postižených. [ ]        

 

 

2.2.3 CHARAKTERISTIKA TĚLOCVIČEN A SPORTONÍCH HAL 

V ČR je používáno několik typických rozměrů hracích ploch. Jsou to moduly 12/24 m 

(výška 6 m), 18/30 (výška 7 m), 18/36 m (výška 8m); 24/45 až 48 m (výška 8 m). Výška 

objektu je odlišná. Při její volbě se vychází ze sportovního využití a potřeb sportovců. 

Dnešní doba dovoluje použití rozmanitějších druhů materiálu stavebních konstrukcí. 

Můžeme se setkat s tělocvičnami na bázi dřeva (sbíjené příhradové vazníky, lepené nosníky). 

Stále jsou však ve značné míře používány jako hlavní materiály ocel a beton. Beton se 

vyskytuje jak v podobě monolitické tak montované. K zastřešení se nejčastěji používají 

ocelové příhradové vazníky rozmanitých tvarů. Výhodou jmenované varianty zastropení je 

možnost umístění a tudíž ukrytí elektrorozvodů a vzduchotechniky nad konstrukcí zavěšeného 

podhledu. 

Volbu materiálu ovlivňuje nejen estetická stránka, ale je nutno posoudit i otázku 

technickou a ekonomickou. I přes to, že se v poslední době setkáváme čím dál tím častěji 

s materiály na bázi dřeva, převládají pro zatím stále konstrukce z oceli, betonu a jejich 

kombinace. 

 

 

2.2.4. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ STAVEB 

 

Obecné požadavky na umisťování staveb 

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a 

provedení jejího zásahu 
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Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 

památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále 

umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a 

činnosti, například technickou infrastrukturu. 

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 

m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIE NOVÉHO VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V OPAVĚ – MALÝCH HOŠTICÍCH 

 

 - 15 - 

3.       POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 

3.1    CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

Obec Malé Hoštice spadá jako městská část pod město Opavu, od něhož je vzdálena cca 

2 km. Do správy obce patří i Pusté Jakartice. Nedaleko obce protéká řeka Opava (ležící ve 

výšce 240 m. n. m.). Dnes v této obci žije přibližně 1840 obyvatel.  

Obec má velice dlouhou a bohatou historii, sahající až do 13. století. Patří k nejstarším 

osídleným obcím na Hlučínsku i v rámci celého Slezska. 

Obcí vede komunikace I. třídy č. 56, která tvoří hlavní tah mezi Opavou a Ostravou, 

přes Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín. Po této komunikaci vede místní hromadná doprava – 

autobusová linka č.219 Malé Hoštice mají značné množství orné půdy, která je využita pro 

zemědělské účely.  

 

Kraj:                     Moravskoslezský 

Okres:                   Opava 

Počet katastrálních území:                                           1 

Katastrální výměra:                 5,55 km2 

Nadmořská výška (m. n. m.):                     251 m 

Zeměpisná šířka:                                                          49°56'15"N 

Zeměpisná délka:                                                         17°56'38" 

 

 

3.2    OBYVATELSTVO – STATICKÉ ÚDAJE 

 

V současnosti žije v obci Malé Hoštice přes 1800 obyvatel. Z čehož vyplývá, že 

pracovní příležitosti v obci jsou značně omezené. Většina místních obyvatel je proto nucena 

dojíždět za prací do nedalekých měst a obcí.  Rozvoj obce proto bude jistě značným a 

vítaným přínosem jak hlediska urbanistického tak z pohledu financí.  
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Tabulka č.1 Vývoj počtu obyvatel 

ROK 1779 1911 1934 1972 2003 2009 

POČET OBYVATEL 375 1072 1089 1367 1842 1803 

 

 

3.3    VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

Opavské městské části 

Opava je územě členěným statutárním městem. Její území se skládá z části spravované 

magistrátem (katastrální území Kateřinky u Opavy, Kylešovice, Opava-Město, Jaktař, část 

katastrálního území Opava-Předměstí - základní sídelní jednotky Náměstí svaté Hedviky, 

Sadová, Městské sady, Ochranova, Polní, Nad tratí, Kylešovský kopec, Přední Guslice, 

Bezručovo náměstí, Lidická, Ondříčkova, U hřbitova, Šibeňák, Haškova, U nemocnice) a 

osmi samosprávných městských částí. 

 

Městské části: 

• Komárov (část katastrálního území Komárova u Opavy - základní sídelní jednotky 

Komárov I, Komárov II, Kravařov, Kylešovická osada, Podhoří) 

• Malé Hoštice (katastrální území Malé Hoštice) 

• Milostovice (katastrální území Milostovice) 

• Podvihov (katastrální území Podvihov a část katastrálního území Komárov u Opavy - 

ZSJ Komárovské Chaloupky) 

• Suché Lazce (katastrální území Suché Lazce) 

• Vávrovice (katastrální území Držkovice, Palhanec, Vávrovice, a část katastrálního 

území Opava-Předměstí - ZSJ Karlovec) 

• Vlaštovičky (katastrální území Vlaštovičky a Jarkovice) 

• Zlatníky (katastrální území Zlatníky u Opavy) 
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Poloha obce v blízkosti státních hranic zaručuje snadnou komunikaci jak s okolními 

kraji, tak i se sousedními zeměmi (především s Polskem a Slovenskem) 

Obec Malé Hoštice se nachází 12,6 km východně od Benešova, asi 2 km od dálnice D1 

Praha - Brno. Silnice, která tvoří hlavní tah obcí, je hlavním spojením mezi Opavou a 

Ostravou.  

 

Vzdálenosti okolních měst: 

Bohumín  36,8km                               Ostrava            31,2km                             Opava     3,9km 

Kravaře      4,8km                               Dolní Benešov 12,6km                             Hlučí       20km 

 

Obr.1 – Poloha obce 

Řešené lokalita sportovního areálu se nachází na okraji obce. Lemující značnou část 

ulice Sportovní, nedaleko místní komunikace I.třídy vedoucí ulicí Opavskou.   

 

Obr.2 – Vymezení řešeného území 
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3.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

3.4.1 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ 

 

Opava je součástí Opavské pahorkatiny s širokou údolní nivou řeky Opavy, lemované 

břehovými porosty. Samotná obec Malé Hoštice se nachází v Otické nížině, podcelku 

Poopavské nížiny. Na území ČR zaujímá plochu 17,71 km2, střední výšku 261,1 m a střední 

sklon 1°30´. 

 

3.4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

 

•  průměrná roční teplota + 8,2 ºC  

•  průměrný úhrn srážek 640 mm  

•  minimální teplota - 35ºC  

•  maximální teplota nad + 35 ºC 

 

3.4.3 PŮDY 

 

V Otické nížině je tvořena kvarterními sedimenty pleistocenního pevninského zalednění, 

říčních sedimentech a sprašových hlínách, tvořena plochým periglaciálním reliéfem. 

 

 

3.5    DOPRAVA 

 

3.5.1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

 

Opava leží na křižovatce významných silnic I. třídy: 

• I/57 spojující polské hranice s městy Albrechtice -  Krnov – Opava – Nový 

Jičín – Fulnek - Valašské Meziříčí – Vsetín – Brumov-Bylnice a pokračující až na 

Slovensko, kde se napojuje na dálnici D2 Bratislava – Žilina, 
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• I/46 spojující polské hranice s městy Sudice – Opava – Moravský Beroun – 

Šternberk – Olomouc, kde se napojuje na silnici I/55 Přerov – Olomouc 

• I/11 spojující města Hradec Králové – Žamberk – Šumperk – Bruntál – Opava 

– Ostrava – Žilina 

Letecké spojení nejen opavského regionu zajišťuje Letiště Leoše Janáčka v Ostravě – 

Mošnov, které je od Opavy vzdáleno cca 50km.  

Hlavní železniční stanice města Opavy se nazývá Opava východ. Zde se i nachází hlavní 

autobusové nádraží. Společná nádražní budova se nachází na ulici. 

 

 

3.5.2 SILNIČNÍ DOPRAVA 

 

Silnice č. I/56 Opava – Hlučín – Ostrava tvoří hlavní tah přes Malé Hoštice a tudíž i 

páteř celého komunikačního systému v obci. Tato významná silnice se nachází na ulici 

Opavská, na kterou se napojují ostatní ulice s místní silniční dopravou. Jedná se o místo, které 

v obci představuje kritické místo z pohledu nadměrné hlučnosti, prašnosti i z pohledu 

bezpečnosti občanů. I když tato silnice tvoří největší dopravní zatížení obce je však jediným 

silničním spojením s okolními obcemi a městy. 

 

 

3.5.3 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

 

Dopravcem v Opavě je Městský dopravní podnik Opava, a. s. MHD Opava je členem 

ODIS. Dopravu zajišťuje 36 městských autobusů. Od konce 90. let se na linkách objevily 

navíc 2 mikrobusy Mercedes Benz, které vlastní stejný dopravce. 

V Opavě byla v letech 1905 až 1956 v provozu relativně malá tramvajová síť. Tato síť 

vznikla až jako jedna z posledních na území České republiky. Provoz tramvají byl zahájen 4. 

12. 1905.  Z hlavní tratě mezi Východním nádražím a nemocnicí se odpojovaly dvě tratě 

odbočné – do Městských sadů a do Kateřinek. Tratě byly prodlužovány v roce 1912 a 1948. V 
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roce 1950 bylo rozhodnuto nahradit nevyhovující tramvaje moderními trolejbusy.  Poslední 

tramvaje projely Opavou 22. 4. 1956. 

Trolejbusy, která nahradily tramvajovou dopravu vyjely poprvé v roce 1952. Jejich síť 

se postupně rozšiřovala. V 70. a 80. letech byla vzhledem k rekonstrukcím ulic v některých 

úsecích trolejbusová doprava zastavena. V roce 2002 byla konečně dostavěna nová vozovna v 

Kylešovicích, která nahradila původní, jež byla prapůvodně určena tramvajím. 

 Městská autobusová doprava byla v Opavě zavedena roku 1941. 

 

 

3.5.4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 

Na Opavsku jsou vedeny pouze cykloturistické trasy dálkové, regionální, místní a 

doplňkové. Cyklotrasy na tomto území jsou dostatečně značeny. Příznivci tohoto sportu 

mohou v tomto kraji nalézt cykloturistiky od rovinatých úseků, přes kopcovité s velkým 

převýšením. Město Opava vynaložilo na cyklistickou dopravu celkem 5 267 100,-Kč 

z rozpočtu města.  

Malými Hošticemi prochází trasa Cyklotrasa "M". Celková délka trasy je 2,6 km. 

Cyklotrasa tvoří propojení Slezské magistrály s trasou č. 552 územím Malých Hoštic. 

Cyklotrasa č. 552 Opava – Ratibórz o celkové délce 14 km vede z Opavy přes Chlebičov, 

Svobodu, Kobeřice na hraniční přechod Strahovice. Tato cyklotrasa představuje nejkratší 

spojnici pro cyklisty mezi partnerskými městy Opavou a Ratibórzi. Je vedena mimo 

komunikace pro motorová vozidla. Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála 

má délku celkem 140 km (+13 km úsek z Kravař, přes Dolní Benešov, Kozmice, po 

Jantarovou stezku). Cyklotrasa vede z Jeseníku, přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a 

Opavu, krajem Malých Hoštic až do Kravař.  
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3.6 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Na Opavsku můžete nalézt městský úřad, českou pošta, kino, Slezské divadlo, muzea, 

mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, zdravotnické zařízení, dům s 

pečovatelskou službou, koupaliště, víceúčelová sportovní halu, fotbalový stadion a zimní 

stadion. 

 

3.6.1 KULTURNÍ VYŽTÍ 

 

Kulturní instituce: 

• Slezsko divadlo, Horní náměstí 13 

• Loutkové divadlo, Husova 17 

• Galerie Břetislava Tvarůžka, Otická 11 

• Galerie Cella, Komenského 10 

• Galerie U Jakoba, Dolní náměstí 13 

• Kino Mír, Kolářská 5 

• Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 27 

• Kulturní dům Na rybníčku, Na Rybníčku 43 

• Kulturní dům Obecní dům, Ostrožná 46 

 

Pravidelné kulturní festivaly: 

• Bezručova Opava – výtvarné, literární, filmové, hudební umění. 

• Opava Cantat – soutěžní festival pěveckých sborů. 

• Altrock – hudební festival skupin z Opavy a okolí. 

• Další břehy - divadlo, film, hudba a poezie 
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3.6.2 ŠKOLSTVÍ 

 

Školství v Opavě vyhovuje potřebám obyvatel města a jeho širšího okolí. Najdete zde 

všechny stupně vzdělání od mateřských škol až po vyšší formy studia. 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ 

Část mateřských škol fungují jak samostatné organizace a část je součástí opavských 

základních škol 

 

Přehled zařízení: 

• Mateřská škola - Komárov 

• Mateřská škola – Chuchelná 

• Mateřská škola – Ludgeřovice 

• Mateřská škola – Jaktař 

• Mateřská  škola – Kateřinky 

• Mateřská škola – Havlíčkova 

• Mateřská škola – Kylešovice 

• Mateřská škola – Hlučín 

• Mateřská škola – Dolní Životice 

• Mateřská škola – Malé Hoštice 

• Mateřská škola Litulovice 

• Mateřská škola Edvarda Beneše 

• Mateřská škola Srdíčko 

• Mateřská škola Markvartovice 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ 

Základní školství přestavuje povinnou školní docházku o délce studia 9 let. Po 

úspěšném absolvování a získání základního vzdělání lze pokračovat ve studiu se specifickým 

zaměřením na některé ze středních škol.  
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Přehled zařízení: 

• Základní škola Edvarda Beneše s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy (hokej) 

• Základní škola Ilji Hurníka s rozšířenou výukou hudební výchovy 

• Základní škola Englišova s rozšířenou výukou sportu 

• Základní škola Mírová 

• Základní škola Mařádková s třídami zaměřenými na basketbal 

• Základní škola a Mateřská škola, Šrámkova 4 

• Základní škola T.G.Masaryka s rozšířenou výukou výtvarné výchovy 

• Základní škola Opava-Kylešovice s rozšířenou výukou tělesné výchovy (fotbal) a 

informatiky 

• Základní škola Boženy Němcové s možností dramatické výchovy a s rozšířenou 

výukou informatiky 

• Základní škola Otická s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 

• Základní škola Vrchní 

• Základní škola – Komárov 

• Základní škola – Litulovice 

• Základní škola – Kravaře 

• Základní škola – Hlučín 

• Základní škola – Dolní Životice 

• Základní škola – Ludgeřovice 

• Základní škola - Chuchelná 

• Základní škola – Darkovičky 

• Základní škola – Malé Hoštice 

• Základní škola Havlíčkova 

• Základní škola Šrámkova  

• Základní škola Dvořákovy sady 

• Základní škola pro tělesně postižené 
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STŘEDNÍ ŠKOLŠKOLSTVÍ 

Podmínkou pro přijetí uchazeče na střední školu je úspěšné absolvování přijímacích 

zkoušek, které prokážou vhodnost uchazeče pro daný typ studia na základě jeho schopností, 

vědomostí a zdravotní způsobilosti. 

 

Přehled zařízení: 

• Církevní konzervatoř Opava (kombinuje SŠ a VOŠ) 

• Mendelovo gymnázium 

• Slezské gymnázium 

• Střední škola průmyslová a umělecká 

• Střední průmyslová škola stavební - Web školy: www.spsopava.cz 

• Střední zdravotnická škola 

• Masarykova střední zemědělská škola a střední odborné učiliště 

• Obchodní akademie 

• Střední odborná škola poštovní 

• Střední škola technická 

• Střední odborné učiliště stavební 

• Střední škola hotelová 

• Soukromá střední škola podnikatelská s.r.o 

•  

VYSOKÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ 

Po absolvování střední školy a získání maturity lze pokračovat ve studiu na některé 

z místních vyšších škol a tím si rozšířit vědomosti ve specifické oblasti. 

 

Přehled zařízení: 

 

• Církevní konzervatoř Opava (kombinuje SŠ a VOŠ) 

• Vyšší odborná škola a Hotelová škola 

• Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola 
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3.6.3    REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Postupně klesající horské terény Jeseníků vytváří v oblasti ideální podmínky pro 

cykloturistiku. Opava je městem, kde Vás historie provází na každém kroku. Toto hlavní 

město české části Slezska má ve svém okolí hned několik turisticky vděčných lákadel, mezi 

něž patří zámky a hrady, ale i možnosti rekreace a vodních ploch. 

 

Lázeňství: 

• Jodové lázně sanatoria Klimkovice 

• Lázně Darkov u Karviné  

 

Přehled hradů a zámků na opavsku: 

• Blücherův palác (zámek)  

• Bolatice (zámek)  

• Dolní Benešov (zámek)  

• Dolní Životice (zámek)  

• Dubová (zámek)  

• Hlavnice (zámek)  

• Hlučín (zámek)  

• Hrabyně (zámek)  

• Hradec nad Moravicí (zámek)  

• Chuchelná (zámek)  

• Jakartovice-Deštné (zámek)  

• Jezdkovice (zámek)  

• Klokočov (zámek)  

• Kravaře (zámek)  

• Kyjovice (zámek)  

• Litultovice (zámek)  

• Loděnice (zámek)  

• Mladecko (zámek)  

• Neplachovice (zámek)  

• Štítina (zámek)  

• Výškovice (zámek)  

• Velké Heraltice (zámek)  

• Velké Hoštice (zámek)  

• Oldřišov (zámek)  

• Opava (zámek)  

• Raduň (zámek)  

• Slatina (zámek)  

• Smolkov (zámek)  

• Sobkův palác (zámek)  

• Stěbořice (zámek)  

• Štáblovice (zámek)  

• Štemplovec (zámek)  

• Kružberk (hrad)  

• Přerovec (hrad)  

• Šternek (hrad)  

• Švédská skála (hrad)  

• Vartnov (hrad)  

• Vikštejn (hrad)  

• Vildštejn (hrad)  

• Závada (hrad)  
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4.     SOUČASNÝ STAV 

 

V současné době se na řešeném území, které lze jen s těží hodnotit jako sportovní areál, 

nachází 2 tenisové kurty, fotbalové hřiště, a zázemí pro tyto druhy sportu. Zázemí tvoří objekt 

šaten pro fotbalisty místního fotbalového týmu a samostatně stojící objekt sloužící jako šatny 

pro hráče tenisu. 

Nynější sportovní areál se nachází na okraji obce v nezastavěné části území, které v tuto 

dobu slouží především jako zemědělská půda. V budoucnosti, je plánováno rozšíření obce 

v těchto místech jak o nové objekty sportovního areálu tak o výstavbu rodinnými domy. 

Z těchto skutečností lze vyvodit, že řešené území je doposud značně nevyužité. To lze 

posoudit i z fotodokumentace viz. přílohy. 

Areál stejně jako jeho samotné objekty jsou architektonicky nevýrazné. Chybí zde i 

ozelenění území. 

Parkovací plocha není vyřešena. Doposud byla pro tyto účely využita neupravená volná 

plocha v okolí, bez svého specifického účelu. 
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5.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA K DOKUMENTACI 

 

5.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název akce:   Studie sportovního areálu v Malých Hošticích 

Místo stavby:   Opava – Malé Hoštice 

Parcelní číslo:          592/1, 592/2, 592/3, 599, 600/1, 600/2     

Katastrální území:  Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Zadavatel:   VŠB-Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta stavební  

   Ludvíka Podéště 1875/17 

                              708 33 Ostrava - Poruba 

Projektový stupeň:  Objemová studie 

 

 

5.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

 

Mapové podklady: 

• katastrální mapa 

• ortofoto mapa 

• územní plán 

• výškopis, polohopis 

 

Ostatní podklady: 

• výkres vedení plynovodu 

• výkres vedení vodovod  kanalizace 

• výkres vedení sdělovacích kabelů 

• informace o dotčených parcelách řešeného území  
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5.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

5.3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Předmětem řešení je sportovní areál a jeho nové budoucí využití. Řešené území je 

situováno na okraji městské části města Opavy, obce Malé Hoštice. Přesnější umístění je na 

ulici Sportovní. Daná lokalita má přímou návaznost na hlavní komunikační tah obcí a to na 

komunikací I. Třídy vedoucí ulicí Opavskou. Z čehož vyplývá ideální návaznost na okolí 

obce a jeho přilehlé obce a městská sídla. 

Pozemek je v dostupnosti napojení na inženýrské sítě. Pozemek je v úrovni cca 251.00 

m.n.m (B.p.v.). Úroveň ± 0,000 navržených objektů je v úrovni 250.82 m.n.m (B.p.v.). 

Druh stavby:     Občanská stavba 

Účel stavby:    tělovýchova a sport 

Zastavěná plocha:   4 580,7 m2 

Obestavěný prostor:   32 875 m3 

 

 

5.3.2 ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

 

Podle platné územně plánovací dokumentace je pro sport a rekreaci areálu určena plocha 

RS. Tato plocha navazuje na funkční plochy OV a  RV. Navržený záměr sportovního areálu 

uvažujeme s plochou RS a s částí plochy RV, určenou pro rodinou výstavbu.  

Platný územní plán je uveden v příloze č.. 

 

 

5.3.3 PARCELNÍ ČÍSLA 

 

Stávající objekt šaten pro místní fotbalový tým je vystavěn na pozemku s parcelním číslem 5. 

Nově navržené objekty sportovního areálu spolu s parkovacími plochami, určenými pro 

návštěvníky areálu, budou umístěny na parcelách č.592/1, 592/2, 592/3, 599, 600/1, 600/2.  
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5.3.4 VLASTNICKÉ POMĚRY 

 

Pozemek, na kterém se nachází dosavadní zázemí pro sport a pozemky s nově navrženými 

objekty jsou ve vlastnictví více majitelů. Pozemky s parcelním číslem 599, 600/1 jsou ve 

vlastnictví Parcely v majetku tělovýchovné oddílu Slavia Malé Hoštice, parcely č. 592/2 a 

592/3 jsou majetkem Statutárního města Opavy a parcela 592/1 je majetkem soukromé osoby  

Ing. Pavla Moravce, Sadová 415/1, Kravaře, Kouty, 747 21. 

 

 

Obr.3 – Parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí  
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Č. parcely Druh pozemku 

592/1 orná půda 

592/2 orná půda 

592/3 orná půda 

594/8 orná půda 

599 zastavěná plocha a nádvoří 

600/1 ostatní plocha 

600/2 zastavěná plocha a nádvoří 

Tabulka č.2 Druhy dotčených pozemků 

 

 

5.3.5 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Dopravní infrastruktura 

Pro záměr sportovního areálu je důležité zajištění obslužné komunikace pro areál a 

zároveň pro budoucí zástavbu rodinnými domy v návaznosti na řešené území. Dopravní 

obslužnost bude zajištěna asfaltovou komunikací napojenou na komunikaci na ulici 

Sportovní. Uvnitř areálu bude část komunikací spolu s parkovacími plochami vyasfaltována a 

část bude zhotovena ze snadno rozebíratelné zámkové dlažby. 

 

Technická infrastruktura 

Veškeré inženýrské sítě (elektřina, voda, plyn, kanalizace, telekomunikace) vedou ulicí 

Sportovní. Napojení těchto sítí na navržené objekty sportovního areálu bude zajištěno po 

konzultaci s jednotlivými správci těchto sítí. 

 

 

5.3.6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

 
Údaje o ochranných pásmech 

Ulicí Sportovní až na vedení plynu vedou veškeré ostatní inženýrské sítě.Jedná se o 

kanalizaci DN 300 PVC s ochranným pásmem je 1,5 m, vodovod DN 80 L s ochranným 

pásmem 2 m, telekomunikační kabely O2 s ochranným pásmem 1,5 m. Těmito sítěmi není 
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zájmové území dotčeno. Dále se řešeném území vyskytuje vedení elektrického proudu a to 

nadzemní VVN s ochranným pásmem 12 m a podzemní VVN s ochranným pásmem 1 m. 

Nejvíce návrh ovlivnilo vedení VTL plynu, jehož ochranné pásmo je 15 m. Všechna ochranná 

pásma jsou dodržena.  

 

Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Zájmové území neobsahuje žádné stavby vyžadující jejich odstranění. Dále není 

vyžadováno kácení stromů a porostů ani asanace území. 

 

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky č. 592/1, 592/2, 592/3, 594/8 jsou vedeny jako orná půda a pro daný záměr 

bude zapotřebí jejich vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Ostatní pozemky jsou 

zastavěny, určeny ke sportovním účelům nebo plní funkci komunikace. 
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6.   PREZENTACE NAVRŽENÝCH VARIANT 

 

Předmětem diplomové práce je prověřit optimální využitelnost území stávajícího 

sportovního areálu se zachováním dosavadního funkčního využití pro sport a rekreaci, a 

regeneraci tohoto území. Cílem je navrhnout zástavbu tak, aby byla v souladu se všemi 

technickými problémy a aby díky prostorovému, funkčnímu a organizačnímu uspořádání 

vzniklo samostatné urbanistické subcentrum respektováním všech vzniklých problémů a 

požadavků které byly na řešenou lokalitu vzneseny. 

 

Při řešení možných variant byly brány tyto úvahy: 

• Orientace stavebních objektů, zejména hrací plochy hřišť vůči správné 

orientaci světových stran  

• Požadavky obce Malé Hoštice  

• Respektováni všech stávajících vedení technické infrastruktury a jejich 

ochranných pasem v řešeném území 

• Nákladnost realizace vybrané varianty řešení a to z hlediska vytvoření nových 

objektů, inženýrských sítí a dopravní infrastruktury  

• Vznik zeleně v areálu  

Návrh řešení je proveden ve dvou variantních řešeních. Z nichž u první jsou brány 

v potaz požadavky investora a jeho představa o ideálním řešení a využití areálu. Druhá 

varianta ztvárňuje moji představu ideálního řešení lokality bez ohledu na investora. Druhá 

varianta byla vybrána k dalšímu, detailnějšímu zpracování. 

 

 

6.1  POPIS PRVNÍ VARIANTY 

 

V této variantě byly brány v úvahu především požadavky a nároky investora. Vycházelo 

se z představy areálu se dvěma fotbalovými hřišti, z nichž jedno by mělo sloužit k 

tréninkovým účelům. Dalším požadavkem pak bylo navržení dopravního hřiště pro děti. 
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Zbývající plochy vyhrazené pro návrh sportovního areálu měly být zpracovány dle fantazie a 

zpracovatele a však tak, aby území bylo využito a neleželo ladem. 

 

Klady: 

• Maximální možné využití plochy 

pozemku 

• Oddělení jednotlivých provozů 

v areálu ( např. oddělení fotbalu od 

wellness ) 

• Orientace vůči světovým stranám 

Zápory: 

• Zbytečné využití plochy pro návrh 

druhého fotbalového hřiště, které by v 

obci s tak malým počtem obyvatel 

bylo nevyužito  

• prostorová náročnost 

 

 

6.2  POPIS DRUHÉ VARIANTY 

 

Druhá varianta ztvárňuje představu zpracovatele o ideálním řešení lokality bez ohledu 

na investora. U obou variant je vycházeno ze stejného rozsahu území. Půdorysy objektů jsou 

až na pár maličkostí shodné s půdorysy z první varianty. V této variantě je ponecháno pouze 

jedno fotbalové hřiště a krytá uzavřená střelnice z předchozí varianty je rozšířena o střelnici 

venkovní. Dopravní hřiště z předchozí varianty je též ponecháno, avšak jeho návrh zaujímá 

menší plochu. Pro daný účel je však postačující.   

 

Klady: 

• rozšíření střelnice o venkovní 

variantu pro teplejší roční období 

• Oddělení jednotlivých provozů 

v areálu (např. izolování střelnice od 

ostatních navržených funkcí areálu) 

• dostatek prostoru pro odstavné a 

Zápory: 

• náročnější provedení návrh z hlediska 

potřeby materiálu (např. potřeba 

opěrných zdí a materiálu na dělící 

valy) 

• vyšší finanční náročnost 
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parkovací plochy 

• Orientace vůči světovým stranám 

 

 

6.3 VYHODNOCENÍ VARIANT 

 

Už při samotném vytváření variant byl brán zřetel jak na respektování všech dílčích 

bodů zadání tak i skloubení všech těchto bodů s reálnými požadavky, které byly vzneseny 

z řad jednotlivých správců sítí, ale taky požadavků obce Malé Hoštice. 

 

 Nejhodnotnější kriteria hodnocení navržených variantních řešení: 

Návrh co nejširší nabídky zařízení pro sport a rekreaci 

Při tvorbě návrhu objektu se sportovně rekreační funkcí se vycházelo z průzkumu okolí 

a nabídky těchto zařízení v dostupném okolí. Proto byl upřednostněn návrh zařízení, která se 

v nejbližším okolí vyskytují omezeně nebo vůbec a tudíž by mohla být přínosem nejen pro 

obyvatele obce ale i pro širokou veřejnost z řad ostatních obcí a měst. Pro obyvatele obce 

z pohledu financí a z rozšíření občanské vybavenosti obce a pro obyvatele jiných obcí a měst 

z pohledu širší výběru sportovního a rekreačního vyžití. 

 

Návrh doplňkových funkcí 

Při tvorbě návrhu objektů určeným pro sport bylo zjištěno, že by návštěvníci těchto 

zařízení ocenili i objekty určené k jejich následnému odpočinku. Z tohoto důvodu byl navržen 

sport bar, sloužící jak sportovcům pro odpočinek po sportu, tak obyvatelům k společenským 

účelům spojené s pohostinstvím. Při návštěvě tohoto zařízení lze využít služeb sportovního 

trenažéru, který je součástí vybavení sportbaru. 

 

Technická a dopravní infrastruktura 

Napojení veškeré dopravní a technické infrastruktura je omezeno požadavky správců 

těchto sítí a nadřazených orgánů. Jejich požadavkům bylo vyhověno u obou variant řešení. 

Tyto požadavky tvořili jisté omezení při návrhu, avšak jej neznemožnily. 
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Návrh zeleně v areálu  

Vzhledem k tomu, že návrh vznikl na nevyužitých a značně nezastavěných pozemcích, 

dotváří přirozeně zeleň v areálu prostředí a okolí budov. Jistým způsobem i opticky odděluje 

jednotlivé provozy v areálu. 

 

 

6.4  VÝBĚR VÝSLEDNÉ VARIANTY A JEHO ZD ŮVODNĚNÍ 

 

Při výběru výsledné varianty řešení se vycházelo ze zhodnocení optimálního využití 

území se zachováním dosavadního funkčního využití pro sport a rekreaci. Řešená lokalita má 

výbornou polohu z hlediska polohy, protože se nachází na okraji obce a tudíž neruší svým 

provozem klidný pobyt obyvatelů v obci. Jelikož orientace sportovních hřišť stejně jako všech 

ostatních objektů v obou variantách je stejná, nedalo se z tohoto pohledu varianty hodnotit. 

Posuzován byl tedy obsah variant. 

Druhá varianta byla vybrána proto, že obsahuje pouze zařízení a objekty, které by 

z průzkumu okolí byly využívaný především. Hlavním důvodem byla nepřítomnost druhého 

fotbalového hřiště, které by zaujímalo příliš velkou plochu pozemku a bylo by jistě značně 

nevyužito. Tento prostor byl tedy využit pro návrh zeleně z důvodu zpříjemnění pobytu 

návštěvníků v areálu. Dalším důvodem výběru bylo izolování střelnice a její vhodnější 

umístění z hlediska hlučnosti provozu.  
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7.   VÝSLEDNÁ VARIANTA 

 

7.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

 

Řešená Lokalita se nachází na území obce Malé Hoštice, v její okrajové části. Objekt se 

nachází v blízkosti komunikace I. třídy č.56, která tvoří hlavní komunikační tah obcí. 

Komunikace spojuje obec s městem Opava a okolními obcemi. 

Záměrem návrhu je rozšířit sportovní vyžití místního obyvatelstva a zajistit vyšší přínos 

financí do obce. 

 

 

7.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Urbanistické řešení 

Řešený objekt se nachází v lokalitě určené pro občanskou výstavbu na ulici Sportovní, 

která má návaznost na ulici Opavskou, kterou vede komunikace I. třídy. Jedná se o zástavbu 

území především objekty sportovního charaktery. 

 

Je navržena: 

• přístavba šaten sloužících pro návštěvníky tenisových kurtů a beach volejbalu.  

• objekt spojující více provozů 

                                   -     sportovní halu, určenou jak pro žáky místní základní  

                                         školy, tak pro širokou veřejnost 

-  wellness centrum se saunami, masážemi a soláriem 

-  solnou jeskyni  

-  sportbar se sportovním trenažérem 

• střelnice 

• dopravní hřiště 

• dětské hřiště  

 

Hlavní vstupy do jednotlivých částí objektů jsou odděleny.Příjezd k fotbalovému hřišti 

zůstane zachován na ulici Sportovní. Parkoviště sloužící tomuto provozu bude rozšířeno. 
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Komunikace k ostatním objektům areálu je navržena v návaznosti na komunikaci na ulici 

Sportovní. Veškeré návrhy jsou prováděny v souladu s požadavky užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu.  

 

Architektonické řešení 

Objekty nového areálu mají moderní vzhled. Fasády objektu jsou v kombinaci bílé a 

červené barvy doplněné lokálním dřevěným obkladem. Přístavba šaten pro tenis a beach 

volejbal spolu se stávajícími šatnami pro fotbalisty bud obnovena pro sjednocení vzhledu 

celého areálu. 

Objekt kombinující více provozů je výškově rozdělen. V místě, kde je navržena 

sportovní hala, je na výšku dvou běžných podlaží a je však jednopodlažní. 

Dětské a dopravní hřiště budou umístěny navrženy dětské atrakce a běžné vybavení.  

 

 

7.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Řešené území bude napojeno v místě parcely č. 592/3, kde se bude napojovat na stávající 

asfaltovou místní komunikaci na ulici Sportovní, která nedaleko navazuje na hlavní 

komunikaci I. třídy na ulici Opavská viz výkres č. 

 

7.3.1 VOZIDLOVÁ KOMUNIKACE  

Je navržena dvouproudá komunikace šířky 6m s oblouky křižovatek a zatáček o poloměru 

6m. Kryt vozovky příjezdové komunikace bude asfaltový. Uvnitř sportovního areálu bude 

kryt vozovky z rozebíratelné zámkové dlažby. Komunikace bude mít příčný sklon 2,5 % a 

podélný sklon bude vycházet z tvaru reliéfu území. Komunikace bude lemována pomocí 

betonových obrub.  

Jelikož se areál nachází v nezastavěném území a komunikace je jednoduchého tvaru, není 

třeba řešit v této souvislosti vodorovné a svislé dopravní značení. Provoz v řešeném území se 

bude řídit dle pravidel silničního provozu. 

Rozhledové trojúhelníky budou řešeny dle ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic. 
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7.3.2 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

Chodníky šířky 2 m budou provedeny ze zámkové dlažby a vybudovány maximálně 0,02 m 

nad úrovní silniční komunikace. Příčný sklon komunikace bude 2 % a podélný sklon bude 

shodný se sklonem silniční komunikace.  

Při jejich budování je nutno vycházet dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace. 

 

7.3.3 HROMADNÁ DOPRAVA 

Místní zastávka MHD ,,Restaurace Malé Hoštice,, se nachází na ulici Opavská. 

Její docházková vzdálenost od sportovního areálu je 5 minut. Bližší určení polohy je známo 

z výkresové části. 

 

 

7.4 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

V řešeném území bude dle konzultace se správcem sítě napojen přes silnici na ulici 

Sportovní na řad DN 80. Oba přípojné body se nacházejí ve stejném tlakovém pásmu. 

Trasy navržených přípojek vodovodu jsou vedeny v nejkratší možné vzdálenosti 

k hlavnímu vodovodnímu řadu vedoucí podél komunikace a chodníků. Umístění vodovodu 

v místě zpevněných ploch bude řešeno uložením rozvodů do chrániček. 

Napojování jednotlivých objektů bude provedeno podle potřeby navrtávkami. Přípojky 

jsou ukončeny vodoměrnou šachtou, před kterou je umístěn uzávěr vodní soupravy. Ukončení 

veřejné části přípojky vodoměrnou šachtou je ve vzdálenosti maximálně 3 m od hranice 

pozemku.  

Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu udává pro 

vodovodní řády do DN 500 mm ochranné pásmo v šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na 

každou stranu.  
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VÝPOČET POTŘEBY PITNÉ VODY 

K výpočtu vody je použita normativní metoda 

Hodnoty Specifická potřeby vody dle směrnice MVLH č. 9/73: 

qi, sportbar = 300 l/od.d 

qi, sport.hala = 60 l/od.d 

qi, sauna = 230 l/od.d 

qi, wellness = 420 l/od.d 

qi, fotbal.stadion = 60 l/od.d 

qi, tenis a beach = 60 l/od.d 

qi, sol.jeskyně = 60 l/od.d 

qi, střelnice = 60 l/od.d 

 

Předpokládaný počet osob Pi :  

Pi, sportbar = 62 návštěvníků 

Pi, sport.hala = 24 hráčů + 76 diváků = 100 

Pi, sauna = 16 návštěvníků 

Pi, wellness = 10 návštěvníků 

Pi, fotbal.stadion = 24 hráčů + 210 diváků = 234 

Pi, tenis a beach = 16 hráčů  

Pi, sol.jeskyně = 17 návštěvníků 

Pi, střelnice =10 návštěvníků 

 

Průměrná denní spotřeba: 

Qp = ∑qsi·Pi [l/d] 

• Střelnice 

 Qp = 60* 10 = 600 l/d = 0,6 m3/d 

• Víceúčelový objekt 

 Qp = 300 * 62 + 60 * 100 + 230 * 16 + 420 * 10 + 60 * 17 = 33 500 l/d = 33,500 m3/d 

 

• Stávající objekty  

Qp = 60 * 234 + 60 * 16 = 15 000 l/d = 15 m3/d 

Maximální denní potřeba vody (kd = 1,8)   

Qmax,d = Qp·kd     [l/d] 

• Střelnice 

Qmax,d = 600 * 1,8 = 1 080 l/d = 1,080 m3/d 

• Víceúčelový objekt 

Qmax,d = 33 500 * 1,8 = 60 300 l/d = 60,300 m3/d 

• Stávající objekty 

Qmax,d = 15 000 * 1,8 = 27 000 l/d = 27 m3/d 



STUDIE NOVÉHO VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V OPAVĚ – MALÝCH HOŠTICÍCH 

 

 - 40 - 

Qmax,d,celkem = 1,080 + 60,300 + 27 =  88,380 m3/d 

Maximální hodinová potřeba vody ( koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 ) 

Qmax,h = (1/24) * Qp * kd * kh    [l/h] 

• Střelnice 

Qmax,h = (1/24) * 1 080 * 2,1 = 94,5  l/h = 0,003  l/s 

• Víceúčelový objekt 

Qmax,h = (1/24) * 60 300 * 2,1 = 5 276,25  l/h = 1,466  l/s 

• Stávající objekty 

Qmax,h = (1/24) * 27 000 * 2,1 = 2 362,5  l/h = 0,656  l/s 

Qmax,h = 94,5 + 5 276,25 + 2 362,5 = 7 733,25 l/h = 2,125 l/s 

 

Výpočet DN (návrhová průtočná rychlost v = 1,0 m/s) 

d = √( Qmax,d/0,25·v·π) 

• Střelnice 

 d = √( 0,000003/0,25·1,0·π) = 0,002 m 

Návrh: DN 80 

• Víceúčelový objekt 

d = √( 0,001466/0,25·1,0·π) = 0,043 m 

Návrh: DN 80 

 

 

7.5 KANALIZACE 

 

Infrastruktura sportovního areálu bude napojen po konzultaci se správcem příslušné sítě 

na stávající infrastrukturu. V řešené lokalitě je vybudována jednotná kanalizace.  

Přípojky budou ne kanalizační řad DN 300 PVC napojeny přes silnici na ulici 

Sportovní. Každý objekt sportovního areálu bude napojen zvlášť. Pro navrženou stoku budou 

vybudovány revizní šachty. 

Zpevněné plochy a komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí, popř. 

prefabrikovaných žlabů. Dešťové vody budou do kanalizace přivedeny pomocí uličních 

vpustí, které jsou součástí zpevněných ploch.  
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Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro kanalizační stoky do 

DN 500 mm udává ochranné pásmo v šíři 1,5 m. Toto pásmo je vymezeno vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.  

 

7.5.1 VÝPOČET MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Výpočet množství dešťových vod 

plocha střech...........................3 425,87 m2 

plocha komunikací..................807,3 m2 

plocha zámkové dlažby...........3 744,8 m2 

plocha zeleného pásu..............9 347 m2 

 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,9·0,016·3 425,87 = 49,33 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,9·0,016·807,3 = 11,63 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,6·0,016·3 744,8 = 35,95 l/s·ha 

Qmax,s = Ψ·qs·ss = 0,1·0,016·9 347 = 14,96 l/s·ha 

Qmax,s = 111,87 l/s·ha 

Navržena DN 300 

 

Výpočet množství splaškových vod 

 

Tab. 2 Součinitel k max  maximální hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod z obytného 

pásma (ČSN 75 6101) [ŠRYTR] 

 

- maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod (kmax = 2,2) 

 

počet osob….................40 

specif. potřeba vody.....136 l/d 
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Qp = 40·136 = 5 520 l/d 

Qmax,s = (5 520/24) ·2,2 = 506  l/h 

Qmin = (5 520/24) ·0,6 = 138  l/h 

Qn = 506·2 = 1 012 l/h = 0,28 l/s 

Navrženo DN 250 

 

 

7.6 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 

V řešeném území se nachází plynovod, pocházející napříč celým pozemkem. Pro daný 

záměr není potřeba zřizovat plynovodní přípojku.  

Pro plynovodní řady do DN 100 mm je stanoveno ochranné pásmo 4 m a bezpečnostní 

pásmo 15 m. Tyto pásma jsou vymezeny vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu. 

 

 

7.7 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 

Infrastruktura sportovního areálu bude po konzultaci se správcem příslušné sítě napojen 

na stávající infrastrukturu. Rozvody kabelů NN budou řádně napojeny dle požadavků správců 

sítě. V řešeném území se nachází jak podzemní vedení VN tak nadzemní vedení VN. V místě 

komunikace a zpevněných ploch bude vedení elektrické energie uloženo v chráničkách.  

 

 

7.8 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 

Veřejné osvětlení v řešeném území je zajištěno a však nedostatečné pro osvětlení celého 

areálu. Proto je nutno navrhnout osvětlení samotného areálu. 

Nově navržené rozvody veřejného osvětlení budou provedeny podél komunikací 

jednostranně v přidruženém pásu mezi komunikací a chodníkem. 
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Lampy jsou navrženy v osové vzdálenosti cca 30 m a budou navrženy v plochách 

neomezujících průjezdné a průchodné profily daných komunikací. Výška osvětlení je 

navržena 5 m a počet je blíže specifikován ve výkresové části. 

 

 

7.9 SDĚOVACÍ KABELY 

 

Telekomunikační kabely v řešeném území budou se svolením a splněním daných 

požadavků Telefonicy O2 napojeny na stávající rozvody.  

 

 

 7.10 NÁVRH ZELENĚ 

 

V současné době okolí řešeného území stejně tak jako samotné území není osazeno 

žádnou zelení. Pozemky slouží především jako orná půda. Navržená zeleň bude esteticky 

dotvářet danou lokalitu, zlepšovat kvalitu ovzduší, snižovat prašnost prostředí a tlumit 

případná hluk vznikající při provozu. 

Jako zeleň převažuje travní porost doplněný porosty různorodého vzrůstu ve formě keřů 

a stromů. Vzrostlá zeleň bude vysazena v místech, kde nebude zasahovat do vedení 

inženýrských sítí. Stromy budou chráněny ocelovými ochrannými prvky před poškozením. 

O údržbu zeleně se bude start Úřadu městské části Malé Hoštice. 

 

 

7.11 MOBILIÁ Ř A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

 

Prostředí areálu je doplněno o odpadkové koše a lavičky sloužící odpočinku a relaxaci 

návštěvníků. Návrh mobiliářových prvků je blíže specifikován ve výkresové části. 

Řešená lokalita obsahuje návrh dětského hřiště. Toto hřiště se nachází na okraji areálu a 

slouží především pro dětí předškolního věku. Povrch hřiště je vytvořen ze štěrkopísku 

s okolním travním porostem lemovaným oplocením ze stříhaných keřů výšky 1 m. Oplocení 

slouží jako ochrana dětí před provozem motorových vozidel v bezprostřední blízkosti hřiště. 
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7.12 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Ukládání odpadů sportovního areálu je řešeno plochami odpadového hospodářství. Tyto 

plochy jsou 3 uvnitř areálu a 1 u fotbalového hřiště na ulici Sportovní. Aby tyto plochy 

nenarušovaly vzhled okolního prostředí, jsou ohrazeny betonovou zástěnou s přístřeškem. 

Tyto plochy jsou vybaveny plastovými nádobami pro třídění komunálního odpadu. 

V provedení s ohledem na estetické hledisko budou tyto místa upraveny tak, aby 

nenarušovaly vzhled uličního prostoru. 

Svoz komunálního odpadu zajistí Úřad městské části Malé Hoštice. 

 

 

7.13 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY  

  

Stávající ani nově navržené objekty areálu nijak neohrožují životní prostředí ani zdraví 

obyvatelů. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech 

prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle 

příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí 

bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání odpadku bude sloužit odpadní nádoba a budou 

likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Jednotlivé konstrukce budou řešeny v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami tak 

aby byla dodržena požární ochrana jednotlivých konstrukcí popřípadě zajištěná dostatečná 

evakuace dotčených osoba a zvířat 

 

POVODNĚ 

Dané území se nachází v místech, kde nehrozí nebezpečí zaplavení, proto není za potřebí 

návrh žádných úprav a opatření. 
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SESUVY PŮDY 

Dané území se nachází v místech, kde nehrozí nebezpečí sesuvu půdy, proto není za potřebí 

návrh žádných úprav a opatření. 

 

OVZDUŠÍ 

Ke znečištění ovzduší bude docházet pouze z pohledu užívání navržené komunikace. Při 

samotném provozu nevzniká k ohrožení znečištění ovzduší. Ke snížení prašnosti bude použitá  

výsadba zeleně v dané lokalitě a v teplých ročních obdobích kropením komunikace a 

zpevněných ploch. 

 

RADON 

Dle mapy radonového indexu se navrhovaná stavba nachází v oblasti, ve které je převažující 

radonový index geologického podloží nízký. Řešené území tudíž není ohroženo radonem. 

Navržená nástavba nevyžaduje ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  

 

HLUK 

Uvažované stavby nemají žádná zařízení, která by byla zdrojem hluku. Pouze provoz střelnice 

by mohl jistým způsobem omezovat kvalitu bydlení. Tohoto lze předejít protihlukovým 

opatřením formou vysokých zemních valů, jejichž stabilit je zajištěna jak opěrnou 

železobetonovou stěnou tak geotextílií a porostem nízkého vzrůstu. 

 

VNIK NEPOVOLENÝCH OSOB 

Fotbalové hřiště, dopravní hřiště, prostory pro tenis a beach volejbal i prostor střelnice bude 

opatřen oplocením. Samotné objekty areálu budou zabezpečeny obvyklým způsobem. 

  

CIVILNÍ OBRANA 

U tohoto typu stavby nejsou požadována žádná zvláštní opatření na ochranu obyvatelstva. 

 

PODDOLOVÁNÍ 

Řešená lokalita se nenachází v poddolovaném území, proto není za potřebí návrh žádných 

úprav a opatření. 
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SEIZMICITA 

Řešená lokalita se nenachází v území ohroženém seizmicitou, proto není za potřebí návrh 

žádných úprav a opatření. 
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8. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝC  OBJEKTŮ 

 

8.1 STŘELNICE 

 

8.1.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB 

 

Podélná osa objektu s orientací S-J je rovnoběžná s osou komunikace. Část areálu 

určená pro provoz střelnice je zajištěna oplocením proti vniku nepovolaných osob. Parkování 

je zajištěno v této oplocené části území. Pro tento účel byla navržena pojízdná a pochozí 

střecha, na které je parkoviště umístěno. 

Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící objekt, jejíž půdorys má tvar obdélníku 

s plochým zastřešením v různých výškových úrovních. Objekt kryté střelnice je doplněn o 

střelnici venkovní, která lze užívat v teplém ročním období. 

Celý objekt je z hlediska ochrany proti hluku zapuštěn pod úroveň terénu. Z důvodu 

odhlučení provozu a bezpečnostních požadavků ministerstva obrany je prostor venkovní 

střelnice obehnán zemními valy. Tyto valy jsou zajištěny z jedné strany ŽB opěrnou stěnou, 

která umožňuje ploché  

 

 

8.1.2 PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Hlavní vstup do objektu je orientován na západní stranu. Po vstupu do objektu je nutné 

projít kolem vrátnice sloužící ke kontrole návštěvníků. Z hlavní chodby, která je páteřním 

komunikačním prostorem celého objektu, je umožněn přístup do hygienických zařízení pro 

ženy a muže odděleně, společenské místnosti sloužící pro případ pořádání střeleckých závodů 

a do šaten pro muže a pro ženy a do prostoru určených samotné střelbě. Každý šatna obsahuje 

uzamykatelné skříně pro osobní věci každého návštěvníka střelnice. Odvětrání a tepelná 

pohoda v jednotlivých místnostech je zajištěna pomocí vzduchotechniky, jež je součástí 

celkového TZB. Na venkovní střelnici je možné se dostat přes hlavní prostor střelnice tzv. 

střeleckou halu. 

  



STUDIE NOVÉHO VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V OPAVĚ – MALÝCH HOŠTICÍCH 

 

 - 48 - 

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

8.1.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt střelnice má obdélníkový tvar půdorysu o rozměrech 66,45 x 33 m. Světlá výška 

v místě střelecké haly je 4,3 m a v místě zázemí střelnice je 2,64 m. Celý objekt je zapuštěn 

pod úroveň terénu díky čemuž slouží část zastřešení jako parkovací plocha. 

 

Konstrukce 

Objekt bude založen na plošné základové konstrukci formou základových pásů.  

Konstrukční systém objektu je uvažován jako nosný stěnový systém. Nosné zdi a příčky 

budou vyzděny z lehkých tvárnic systému POROTHERM. 

Vodorovné nosné konstrukce budou zhotoveny v kombinaci ocelových příhradových vazníků 

a keramicko betonových stropních nosníků systému POROTHERM. Vazníky budou použity 

pro stropní a střešní konstrukci střelecké haly, opatřené zavěšeným podhledem. Na vazníky 

bude položen zbytek skladby se zateplením pomocí EPS desek tl. 50 mm. Pro zázemí 

střelnice bude použito pro stropní konstrukci systém POROTHERM. Prostor venkovní 

střelnice bude zastřešen pomocí dřevěné nosné konstrukce a trapézového plechu. 

Střecha bude řešena jako plochá s dozděnou atikou. 

Podrobnější specifikace viz výkresová část. 

 

Vedení elektrického proudu a sdělovacích kabelů  

Podél sportovního areálu na ulici Sportovní vede síť silového vedení, na kterou bude po 

konzultaci se správcem sítě napojené elektrické rozvody celého areálu.  

Sdělovací kabely budou napojeny též na stávající vedení na ulici Sportovní. 

 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní rozvody vodovodu budou v plastovém provedení. Ohřev vody bude proveden pomocí 

elektrického kotle. Potrubí je nutno tepelně izolovat návlekovou izolací. Veškeré zařizovací 

předměty budou napojeny na přívod pitné vody.  
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Vnitřní kanalizace 

Veškeré zařizovací předměty budou připojeny na splaškové odpadní potrubí a jím odvedeny 

do veřejné stoky jednotné kanalizační sítě odpadních vod. Střecha bude odvodněna vnitřními 

dešťovými svody vybavenými lapači splavenin. 

 

Podlahy 

Podlahy v budově nemusejí být zvukově izolovány, ale tepelně ano. V částech jako jsou 

šatny, sprchy, WC a úklidové místnosti bude třeba provést podlahy z keramické dlažby. Ve 

střelecké hale bude podlaha zhotovena z betonové mazaniny stejně jako v prostoru 

střeleckých stanovišť venkovní střelnice.   

 

Vnitřní omítky 

Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny jako vápenocementová omítka bílé barvy. 

V místě s WC a sprchami je keramický obklad stěn. Dekor obkladu bude vybrán dle přání 

majitele objektu. 

 

Vnější omítky   

Vnější povrchová úprava je navržena v kombinaci bílé perlitové omítky systému 

POROTHERM a lokálního dřevěného obkladu světlé barvy. Vnější dřevěný obklad bude 

z dubového dřeva opatřeného bezbarvým ochranným nátěrem proti vlivu klimatických 

podmínek. 

 

Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů objektu budou použita plastová okna a dveře antracitové barvy. 

 

 

8.2 ŠATNY PRO TENISOVÉ KURTY A BEACH VOLEJBAL 

 

8.2.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB 

 

Podélná osa objektu s orientací S-J je rovnoběžná s osou komunikace na ulici Sportovní. 

Prostor pro tenisové kurty a hřiště pro beach volejbal je oplocen z bezpečnostních důvodu. 
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Parkovací stání pro návštěvníky je součásti parkovací plochy pro návštěvníky víceúčelového 

objektu, která je pro ně společná. Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící objekt, jejíž 

půdorys má tvar obdélníku s šikmým zastřešením a falešnou atikou, která objektu propůjčuje 

vzhled ploché střechy 

Oplocený prostor tenisových kurtů a hřišť pro beach volejbal je doplněn zelení. Zeleň 

vytváří soukromí hráčů při hře a slouží jako estetický prvek děného prostředí. 

 

 

8.2.2 PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Hlavní vstup do objektu je orientován na severní straně budovy. Při vstupu do objektu je 

nutné projít kolem vrátnice sloužící ke kontrole a obsluze návštěvníků. Z hlavní chodby lze 

pokračovat směrem do hygienických zařízení hráčů, které je pro ženy a muže odděleně. Dále 

pak je na chodbě navržen vstup na WC zaměstnance vrátnice a úklidovou místnost. Odvětrání 

a tepelná pohoda v jednotlivých místnostech je zajištěna pomocí pravidelné cirkulace 

vzduchu pomocí přirozeného větrání. Součástí objektu je i náhradní šatna, kterou lze využít 

pro žáky dopravního hřiště. V objektu je zajištěno oddělení čistého a špinavého provozu díky 

dvou vstupů do jednotlivých šaten.  

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

8.2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt šaten má obdélníkový tvar půdorysu o rozměrech 10,25 x 13,95 m. Světlá výška 

v budově je obecně proměnná díky způsobu zastřešení. Zastřešení objektu bude řešeno jako 

šikmá střecha s falešnou atikou, která má pouze funkci estetickou. V nejnižším místě má 

světlá výška min výšku 2,4 m.  

 

Bourání zdí 

Bouranou obvodovou stěnu v místě původního vstupu je nutné důkladné zajistit pomocí 

podchycení podepřením nebo vzepřením z důvodu stability stropní konstrukce objektu. Po 
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následné výstavbě nově navržených obvodových konstrukcí a příček bude dočasné podepření 

stropu demontováno. 

 

Přístavba 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu založení při přístavbách ke stávajícím objektům.  

V bezprostřední blízkosti je zemina již stlačená tj. konsolidovaná a je proto pevnější než půda 

v jisté vzdálenosti od této starší budovy. Je-li vedle budovy stavěna nová část, sahá jeho vliv 

v důsledku šíření tlaků v podzákladí až pod starou budovu. Účinky přístavby se sčítají 

s tlakem původního objektu. V dosahu tohoto sčítání tlaků je vyvoláno nové stlačování 

(sedání) podloží. V důsledku stlačování se poruší rovnovážný konsolidovaný stav ve staré 

staveb, objekt klesá, tlačí se na novou stavbu a v jeho nosných konstrukcích vznikají poklesy, 

deformace a ve zdivu se objevují trhliny směřující vzhůru. Nově přistavovaná část bude mít 

nové základy propojené spolu se základy stávající části objektu. 

 

Konstrukce 

Přístavba objektu bude založen na plošné základové konstrukci formou základových pásů.  

Konstrukční systém objektu je uvažován jako nosný stěnový systém. Nosné zdi a příčky 

budou vyzděny z lehkých tvárnic systému POROTHERM. 

Vodorovná nosná konstrukce bude zhotovena z keramicko betonových stropních nosníků 

systému POROTHERM. Pro střešní kratinu bude použit trapézový plech. 

Podrobnější specifikace viz výkresová část. 

 

Vedení elektrického proudu a sdělovacích kabelů  

Podél sportovního areálu na ulici Sportovní vede síť silového vedení, na kterou bude po 

konzultaci se správcem sítě napojené elektrické rozvody celého areálu.  

Sdělovací kabely budou napojeny též na stávající vedení na ulici Sportovní. 

 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní rozvody vodovodu budou v plastovém provedení. Ohřev vody bude proveden pomocí 

elektrického kotle. Potrubí je nutno tepelně izolovat návlekovou izolací. Veškeré zařizovací 

předměty budou napojeny na přívod pitné vody.  
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Vnitřní kanalizace 

Veškeré zařizovací předměty budou připojeny na splaškové odpadní potrubí a jím odvedeny 

do veřejné stoky jednotné kanalizační sítě odpadních vod. Střecha bude odvodněna vnějšími 

dešťovými svody vybavenými lapači splavenin. 

 

Podlahy 

Podlahy v budově budou pouze tepelně izolovány. V rozsahu celé budovy bude provedena 

podlaha z keramické dlažby. 

 

Vnitřní povrchová úprava 

Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny jako vápenocementová omítka bílé barvy. 

V místě s WC a sprchami je keramický obklad stěn. Dekor obkladu bude vybrán dle přání 

majitele objektu. 

 

Vnější povrchová úprava   

Fasádní omítka je bude provedena z tepelněizolační perlitové omítky systému POROTHERM 

s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností v bílém provedení. 

 

Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů objektu budou použita plastová okna a dveře antracitové barvy. 

 

 

8.3 VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT 

 

8.3.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB 

 

Objekt je členěn na více funkčních provozů. Jsou zde navržen provoz sportovní haly, 

wellness, solnou jeskyni v neposlední řadě se zde počítá s prostorem pro sportbar sloužící 

odpočinku a relaxaci návštěvníkům celého sportovního areálu. V blízkosti objektu je 

navrženo parkoviště sloužící návštěvníkům a uživatelům tenisových kurtů, beach volejbalu i 

samotného víceúčelového objektu. 
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Celkově se jedná o jednopodlažní samostatně stojící objekt, jehož půdorysný tvar je 

nepravidelný stejně jako výšková úroveň zastřešení. Způsob zastřešení v místě sportovní haly 

dodává objektu vzhled dvoupodlažní budovy.  

Okolí budovy je stejně jako u všech předchozích objektů dotvořeno výsadbou zeleně. 

 

 

8.3.2 PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Sportovní hala 

Hlavní vstup do prostorů haly je orientován na západ. Vstup navazuje na hlavní 

komunikační systém budovy, kterým je chodba. Z této chodby se mohou dostat návštěvníci 

buď to přímo do haly určené pro sportovní činnost, WC určené pro diváky sportovního 

programu nebo do hráčských šaten. Tyto šatny jsou odděleny pro muže i ženy zvlášť a každá 

šatna má svoje WC a místnost určenou pro hygienu hráčů. Pro uskladnění cvičícího nářadí 

slouží nářaďovna s přímou návazností na tělocvičnu. Odvětrání a tepelná pohoda 

v jednotlivých místnostech je zajištěna kombinací vzduchotechniky, jež je součástí celkového 

TZB, a přirozeného větrání.  

 

Sportbar 

Hlavní vstup Sportbaru je orientován na sever. Zádveřím se dostanou návštěvníci do 

hlavního prostoru určeného k pobytu hostů. Tento prostor je kromě klasického vybavení stoly, 

židlemi, barem a sedačkami vybaven dvěma sportovními trenažéry, které slouží ke zpestření 

pobytu hostů. Pro potřeby hostů jsou navrženy i hygienické místnosti. Mezi místnosti určené 

pouze pobytu personálu patří šatna, WC místnost, úklidová místnost, kancelář a jednotlivé 

sklady potravin. 

   

Wellness 

Hlavní vstup Wellness studia je orientován na sever. Tento provoz obsahuje kromě 

zádveří, recepce a oddělených šaten pro ženy a muže spolu s hygienickými místnostmi s WC 

a sprchami, masážní místnost, místnost se soláriem, centrální odpočinkovou místnost s barem, 

parní a suchou saunu, místnost pro ochlazení se sprchami a chladícím bazénkem a 

v neposlední řadě i místnost s vířivými vanami. 
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Solná jeskyně 

Provoz solné jeskyně je stejně jako ostatní provozy v budově samostatně oddělen. 

Slouží mu samostatný vstup s orientací na severní stranu. Na recepci bude sloužit doplňkový 

prodej zboží, které je možné uskladnit ve skladu umístěném v zádveří. Pracovní recepce má 

samostatné WC, propojené s úklidovou místností. Pro hosty jsou určeny WC místnosti 

přístupné z prostoru recepce, který je vybaven zařízením určeným pro čekání hostů na další 

proceduru. Tento prostor slouží jako hlavní komunikační prostor, z něhož je přístup do všech 

ostatních místností. Kromě výše jmenovaných se jedná i o technickou místnost sloužící 

celému k údržbě procesu solné jeskyně a dvou samostatných solných jeskyní.  

 

Celý objekt je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

8.3.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt má nepravidelný tvar půdorysu, jehož vnější rozměry jednotlivých části jsou 

blíže specifikovány ve výkresové části. Světlá výška je obecně 3 m. Jen v místě sportovní 

haly je světlá výška 6,75 m. Objekt je zastřešen plochou střechou. 

 

Konstrukce 

Pro základovou konstrukci objektu budou použité plošné základové konstrukce ve formě 

základových pásů.  

Nosný stěnový systém objektu bude vyzděn z tvárnic systému POROTHERM. 

Vodorovné nosné konstrukce budou zhotoveny v kombinaci ocelových příhradových vazníků 

a keramicko betonových stropních nosníků systému POROTHERM. Vazníky budou použity 

pro stropní a střešní konstrukci sportovní haly, opatřené zavěšeným podhledem. Na vazníky 

bude položen zbytek skladby se zateplením pomocí EPS desek tl. 50 mm. Střecha bude řešena 

jako plochá jednoplášťová střecha s vyzděnou atikou. 

Podrobnější specifikace viz výkresová část. 
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Vedení elektrického proudu a sdělovacích kabelů  

Podél sportovního areálu na ulici Sportovní vede síť silového vedení, na kterou bude po 

konzultaci se správcem sítě napojené elektrické rozvody celého areálu.  

Sdělovací kabely budou napojeny též na stávající vedení na ulici Sportovní. 

 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní rozvody vodovodu budou v plastovém provedení. Ohřev vody bude proveden pomocí 

elektrického kotle. Potrubí je nutno tepelně izolovat návlekovou izolací. Veškeré zařizovací 

předměty budou napojeny na přívod pitné vody.  

 

Vnitřní kanalizace 

Veškeré zařizovací předměty budou připojeny na splaškové odpadní potrubí a jím odvedeny 

do veřejné stoky jednotné kanalizační sítě odpadních vod. Střecha bude odvodněna vnitřními 

dešťovými svody vybavenými lapači splavenin. 

 

Podlahy 

Podlahy v budově bude pouze tepelně izolována. V částech jako jsou šatny, sprchy, WC,  

úklidové místnosti, chodba, sklady a společenská místnost bude třeba provést podlahy 

z keramické dlažby. Ve střelecké hale bude podlaha zhotovena z betonové mazaniny stejně 

jako v prostoru střeleckých stanovišť venkovní střelnice.   

 

Vnitřní omítky 

Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny jako vápenocementová omítka bílé barvy. 

V místě s WC a sprchami je keramický obklad stěn. Dekor obkladu bude vybrán dle přání 

majitele objektu. 

 

Vnější omítky   

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů lze rozdělit na vnější fasádní omítky 

a vnější fasádní obklady. Fasádní omítka je bude provedena z tepelněizolační perlitové 

omítky systému POROTHERM s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou 

paropropustností v kombinaci červené a bílé barvy. Vnější dřevěný obklad bude z dubového 

dřeva opatřeného bezbarvým ochranným nátěrem proti vlivu klimatických podmínek. 
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Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů objektu budou použita plastová okna a dveře antracitové barvy. 

 

 

8.5 PARKOVIŠTĚ A OKOLÍ 

 

Parkoviště 

Pro budovu je zajištěno celkem 48 parkovacích míst pro účely víceúčelového objektu a 

objektu šaten pro tenis a volejbal, z toho je třeba mít 2 místa pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu. V oploceném areálu střelnice je navrženo X parkovacích míst, z nichž Y 

je bezbariérového charakteru. Pro návštěvníky fotbalového hřiště je navrhnuto 13  

V celém rozsahu parkoviště bude provedena rozebíratelná zámková dlažba. V rámci 

komunikačního systému bude provedeno nové vodorovné a svislé značení. 

 

Okolí 

Komunikace 

Chodník 

V obci je pouze jedna autobusová zastávka na ulici Hlavní v docházkové vzdálenosti. 

 

 

8.6 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

 

Objekty areálu jsou určeny především pro sportovní účely. Z hlediska bezpečnosti je nutné 

věnovat pozornost především výběru kvalitního povrchu podlahy a ochraně oken při užívání 

tělocvičny. Povrchová vrstva podlahy v tělocvičně bude zhotovena z marmolea pro jeho 

výborné vlastnosti. Marmoleum má výbornou odolnost proti poškození, dlouhou životnost, 

výborné bakteriostatické vlastnosti a v neposlední řadě také výborné vlastnosti izolační. Okna 

budou opatřena zavěšenou sítí.  
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9.      EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 

Pro stanovení předpokládaných nákladů na provedení rekonstrukce je stanoven 

orientační propočet, který je zpracován dle možností a probrané problematiky ve výuce. 

Výpočet je proveden částečně položkově a částečně agregovaným položkovým rozpočtem. 

 

Ekonomické zhodnocení je zaměřeno jak na samostatné objekty  tak na provedení venkovního 

prostředí týkající se parkovací plochy, komunikací pro pěší a motorová vozidla, zeleň a 

mobiliář. Vnitřní práce jsou jen nastíněny, protože v tomto stupni rozpracovanosti není možné 

provést přesné finanční zhodnocení. 

 

Jednotlivé položky, včetně jejich kubatur, i s krycím listem jsou uvedeny v příloze č.2 

Propočet nákladů. 

   

V této fázi se uvažuje s propočtem nákladů na hlavní distribuční sítě jednotlivých médií a 

energetiky, včetně základního propočtu jednotlivých přípojek 
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10.      ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout nové optimální využití sportovního areálu v městské 

části Opavy Malé Hoštice. Toto území se nachází na ulici Sportovní v okrajové části obce.   

Pro vytvoření správného návrhu je předpoklad znalosti daných zákonů, norem a vyhlášek. Je 

nutné mít i všeobecný přehled a schopnost najít požadované informace.  

 

První varianta byla zpracována na základě požadavků investora a druhá varianta, která byla 

vybrána k detailnějšímu rozpracování, ztvárňuje moji představu o využití areálu. 

 

Pro vybranou variantu byla vypracovaná komplexní studie obsahující půdorysy, řezy, pohledy 

a situaci umístění budoucího objektu. 

 

První varianta se mi jevila jako nevýhodná z důvodu zbytečného zastavění plochy areálu pro 

druhé hřiště. Toto hřiště mělo být především určené k tréninku. Podle mého mínění by bylo 

však v obci s tak malým počtem obyvatel, jako mají Malé Hoštice, toto hřiště nevyužito. Pro 

potřeby místního fotbalového týmu dokonale postačuje jedno hřiště.  

Území, pro které bylo navrženo v první variantě nové fotbalové hřiště, bylo v druhé variantě 

návrhu využito jako plocha pro zastavění objekty. Uvolnění značného množství plochy 

vynecháním tohoto hřiště vznikl i prostor pro návrh venkovní střelnice, která je součástí 

střelnice uzavřené. Vybraná varianta se mi jeví vhodnější nejen hlediska praktického, ale i 

z hlediska estetického.  
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Fotodokumentace stávajícího stavu 
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Obr. č. 1 Pohled na hlavní vstup nynějšího fotbalového hřiště 

 

Obr. č. 2 Pohled na hlavní vstup nynějšího fotbalového hřiště 
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Obr. č. 3 Nynější šatny pro tenisové kurty 

 

 

Obr. č. 4 Zázemí pro fotbalové hřiště z pohledu hrací plochy 
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Obr. č. 5 Plocha v blízkosti hlavního vstupu na fotbalové hřiště, využívané jako plocha 

odpadového hospodářství 

 

 

Obr. č. 6 Plocha v blízkosti hlavního vstupu na fotbalové hřiště, využívané jako plocha 

odpadového hospodářství 



STUDIE NOVÉHO VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V OPAVĚ – MALÝCH HOŠTICÍCH 

 

  

 

 

Obr. č. 7 Pohled na příjezdovou komunikaci k areálu na ulici Sportovní směrem od ulice 

Opavská 

 

 

Obr. č. 8 Regulační stanice, která je součástí areálu 
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Propočet nákladů 
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Pro výpočet orientační ceny investičních nákladů byla použita literatura: 

- ÚRS Praha, a.s.. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou účelovou 

jednotku. 

- Vyhláška Ministerstva financí č 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku). 

- ostatní položky jsou získány z jednání s odbornými konzultanty 

 

Položka 
Plocha m2 

,bm,ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Vodovod - DN 80 495 m 2 450 1 212 750 Kč 

Vodovod - vodovodní přípojky 115 m 4 300 494 500 Kč 

Kanalizace - plastová – DN 
 300 

530 m 10570 5 602 100 Kč 

Kanalizace - kanalizační přípojky 
DN 250 

124 m 4 100 410 000 Kč 

Zásobování El.energ - NN - 4 x 50 
až 70 

578 m 1 500 867 000 Kč 

Osvětlení -sloup uliční v - 8m vč 
vedení 

73 ks 28400 2 073 200 Kč 

Celkem 10 659 550 Kč 

Tab. 3 – Propočet nákladů technické infrastruktury 

 

 

Položka 
Plocha m2 

,bm,ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Sportovní hala 990,50 m2 5 575 5 522 038 Kč 

Sport bar 427,65 m2 5 503 2 353 358 Kč 

Wellness a Solná jeskyně 965,97 m2 6 781 6 550 243 Kč 

Střelnice 1 041,75 
m2 6 151 6 407 805 Kč 

Celkem 20 833 446 Kč 

Tab. 4 – Objekty areálu 
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Položka 

Plocha m2 

,bm,ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Založení trávníku parkového 
(práce) 

9 347 m2 52 486 044 Kč 

Trávník parkový 9 347 m2 98 916 006 Kč 

Výsadba stromu 
prostokořenného do 200 cm  
(práce) 

23 ks 237 5 451 Kč 

Výsadba keře do 100 cm 
výšky, bez balu (práce) 

150 ks 2 120 21 200 Kč 

Výsadba keře do 50 cm výšky, 
bez balu (práce) 

200 ks 264 52 800 Kč 

Zdi a valy 11 310 m3 13 131  148 511 610 Kč 

Oplocení 735 m2 775 569 625 Kč 

Lavička 26 ks 3500 91 000 Kč 

Lavička  osazení ( práce ) 26 ks 198 5 148 Kč 

Odpadkový koš 16 ks  2500 40 000 Kč 

Odpadkový koš ( práce ) 16 ks 198 3 168 Kč 

Celkem 150 702 052 Kč 

Tab. 5 – Zeleň, mobiliář 

 

Položka 
Plocha m2 

,bm,ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Štěrkopísek  5,4 m2 183 989 Kč 

Zařízení  27 m2 155 4 185 Kč 

Průlezky 6 ks 17 000 102 000 Kč 

Celkem 107 174 Kč 

Tab. 6 – Dětské hřiště a příslušenství 

 

Položka 
Plocha m2 

,bm,ks 
Jedn. Cena 

kč/bm 
Náklady 

Vozovky netuhé (asfaltové) 807,3 m2 1 494 1 206 107 Kč 

Chodníky – zámková dlažba  215,2 m2 925 199 060 Kč 

Vozovky – zámková dlažba 3 529,6 m2 1 054 3 720 199 Kč 

Celkem 5 125 366 Kč 

Tab.7 – Komunikace 
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Položka Náklady 

Propočet nákladů technické infrastruktury 10 659 550Kč 

Zeleň, mobiliář 150 702 052 

Objekty areálu 20 833 446 Kč 

Dětské hřiště a příslušenství 107 174 Kč 

Komunikace 5 125 366 Kč 

Celkem 187 427 588 Kč 

Tab. 8 –Celkové náklady na hmotnou část stavby 

 
I. Projektové a návrhové práce 

 
Cena projektových prací byla odhadena na 400 000 Kč.  
 

II.  Náklady na umístění stavby 
 
5% sazba z 187 427 588  Kč - 9 371 380 Kč. 
 

III.  Rezerva 
 
5% z celkové částky 9 371 380 Kč – 468 590 Kč. 
 
 

IV.  Náklady celkem 
 
Celkové náklady na stavbu činí 27 667 560 Kč ( sazba bez DPH). 
 

 

 

 

 

 

 

 


