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1. Úvod  

 
1.1 Cíl bakalá�ské práce 
 

Cílem bakalá�ské práce je navrhnout vhodn�jší využití území formou územní studie 

lokality He�manického rybníku v Ostrav� – He�manicích, které by umožnilo využívání ke 

sportu a rekreaci lidem z Ostravy a širokého okolí. 

 

1.2 P�edm�t bakalá�ské práce 
 

P�edm�tem bakalá�ské práce je návrh urbanistického �ešení lokality He�manického rybníku 

v Ostrav� – He�manicích ke sportovn� rekrea�ním ú�el�m. �ešení zahrnuje návrh 

cyklotrasy, rozmíst�ní a detailní �ešení odpo�inkových míst, umíst�ní penzionu, uspo�ádání 

parkovacích míst a úpravu bezprost�edního okolí.  

      V sou�asné dob� je �ešená lokalita dle územního plánu za�azena do funk�ních využití 

Zele�, Vodní plochy a Zem�d�lská výroba. Tato bakalá�ská práce p�edpokládá zm�nu 

funk�ního využití �ásti �ešeného území na Sport a rekreaci. P�i�emž tato zm�na mi 

poskytne spln�ní zadaného tématu.  

      Tato práce obsahuje textovou a grafickou �ást �ešeného území. Textovou �ást tvo�í 

úvod, teoretická východiska, rozbor sou�asného stavu �ešeného území, vlastní návrhy a 

záv�r. Grafická �ást zahrnuje výkresovou dokumentaci stávajícího stavu území, 

urbanistické návrhy a návrhy technické a dopravní infrastruktury. Výkresy jsou uvedeny 

v obsahu výkresové �ásti této bakalá�ské práce.  

 

1.3 Podklady pro zpracování bakalá�ské práce 
 

P�ed zahájením vlastní práce bylo pot�eba si obstarat vstupní data, a	 už ve form� 

mapových podklad� nebo textových regulativ� vztažených k �ešenému území. 

Specifickým druhem mapových podklad� jsou webové mapové servery (WMS), které 

uživateli umož�ují prost�ednictvím internetu zobrazovat geografické informace ve form� 

rastrových map. 
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Základní použité podklady: 

1. Územní plán m�sta Ostravy (z roku 1994, pr�b�žn� upravovaný) 

2. Územn� analytické podklady pro správní obvod Statutárního m�sta Ostravy 

3. Územn� analytické podklady Moravskoslezského kraje 

4. Magistrát m�sta Ostravy (odd�lení GIS)  

- Technická mapa 

5. Informace poskytnuté správci inženýrských sítí 

6. Mapové podklady poskytnuté �eským ú�adem zem�m��ickým a katastrálním 

- Digitální katastrální mapa 

- Výškopis (ZABAGED) 

- Polohopis (ZABAGED) 

- Ortofoto mapa 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 
2.1 Základní definice a pojmy 

 
2.1.1 Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální využití území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebn� technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené ú�ely v souladu se zajišt�ním p�írodních a 

civiliza�ních hodnot. [2] 

 

Specifickými znaky územního plánování jsou: 

- dlouhodobost, 

- velký rozsah �ešeného území s ur�itým po�tem obyvatel, 

- týká se mnoha zájmových skupin, jejichž zájmy má koordinovat, 

- ovliv�uje kvalitu života a životní prost�edí, 

- je soustavou �inností, cyklicky obnovovanou, 

- �ídí se platnými zákony.  

 

2.1.2 Urbanismus 

Obsahuje metody, postupy a �innosti k harmonickému usm�rn�ní lidského osídlení. 

Vychází z architektury. Využívá se p�i �ešení zástavby m�st, obcí a krajiny, �asto jako 

nástroj v územním plánování. Považuje se za v�dní obor, který však má zvláštnost v tom, 

že n�které urbanistické po�iny se sou�asn� považuji za um�ní, respektive um�lecká díla, 

protože urbanismus �eší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. Má jak 

teoretickou tak i praktickou stránku. [2] 

 

2.1.3 Územní studie 

�eší územn� technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území. [2] 

Územní studie navrhuje, prov��uje a posuzuje možná �ešení vybraných problém�, p�ípadn� 

úprav nebo rozvoj n�kterých funk�ních systém� v území, nap�íklad ve�ejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významn� ovliv�ovat nebo 

podmi�ovat využití a uspo�ádání území nebo jejich vybraných �ástí. [11] 
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2.1.4 Revitalizace území 

Revitalizace území znamená obnovení a oživení. Používá se dnes �asto pro r�zné ú�ely, 

nap�.: 

- revitalizace krajiny, neboli rekultivace, což je celková obnova a oživení krajiny 

poškozené lidskou �inností 

- revitalizace zelen� – omlazení, p�ípadn� nová výsadba strom� v parcích, omezení 

asfaltových a betonových ploch apod. 

- revitalizace vodních tok� a rybník� – odbahn�ní, snaha omezit um�lé zásahy a obnovit 

funkce celých ekosystém� 

- revitalizace starých staveb – asanace, modernizace, zateplení, jedná se o opušt�né 

pr�myslové, zem�d�lské, skladové a jiné budovy a haly, které se po stavební úprav� m�ní 

na obytné budovy, administrativní budovy, galerie, atd. [6] 

 

2.1.5 Trvale udržitelný rozvoj 

Trvale udržitelný rozvoj spole�nosti je takový rozvoj, který sou�asným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní pot�eby a p�itom 

nesnižuje rozmanitost p�írody a zachovává p�irozené funkce ekosystém�. [21] 

 

2.1.6 Sport 

Pojmem sport je dnes obvykle ozna�ována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle 

ur�itých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc m��itelné nebo porovnatelné s 

jinými provozovateli téhož sportovního odv�tví. [14] 

 

2.1.7 Rekreace 

Rekreace ozna�uje �as nebo aktivitu, kterou lidé v�nují aktivnímu nebo pasivnímu 

odpo�inku, p�i n�mž regenerují svoje t�lo nebo mysl. Rekreace je n�kdy považována také 

za synonymum pro oddech nebo osv�žení. Velmi podobný význam má také slovo relaxace. 

Pojem rekreace také vymezuje prostor, umož�ující realizaci zálib a zájm�, kultivaci 

vlastních tvo�ivých sil, schopností atd. Podle obsahu lze rekreaci �lenit na jednotlivé 

druhy: Kulturn�-um�lecká, Intelektuální, Sociální, Zájmová a Pohybová. [14] 

Rekreaci �leníme na každodenní, víkendovou a rekreaci o dovolené a prázdninách. [1] 
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2.1.8 Územní systém ekologické stability  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je 

zvýšení ekologické stability od nejmenších celk� až po celoevropské sít�. 

Zákon �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém 

ekologické stability je vzájemn� propojený soubor p�irozených i pozm�n�ných, avšak 

p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je 

posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystém� a 

jejich vzájemných vazeb.“  ÚSES m�že být nadregionální, regionální nebo lokální. [14] 

 

ÚSES je tvo�en následujícími skladebnými prvky: 

Biocentrum 

Biokoridor 

Interak�ní prvek 

 

2.1.9 Územní soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chrán�ných území evropského významu. Jejím prost�ednictvím 

chráníme z evropského pohledu nejvzácn�jší a nejvíce ohrožené druhy živo�ich�, rostlin a 

nejcenn�jší p�írodní stanovišt�. Cílem ochrany lokalit soustavy Natura 2000 je zachování 

nebo zlepšení jejich stavu, a tedy ochrana biologické rozmanitosti v rámci celé Evropské 

unie (EU). Každý stát EU je povinen podle stanovených kritérií vymezit odpovídající 

lokality a zajistit jejich ochranu. 

      Soustavu Natura 2000 tvo�í dva typy území, pta�í oblasti a evropsky významné 

lokality. Dle sm�rnice o ochran� voln� žijících pták� 2009/147/ES  má každý �lenský stát 

povinnost vyhlásit pta�í oblasti k ochran� pta�ích druh�. Druhým typem území jsou 

evropsky významné lokality, podle Sm�rnice o ochran� p�írodních stanoviš	, voln� žijících 

živo�ich� a plan� rostoucích rostlin 92/43/EHS. 

      Na rozdíl od zvlášt� chrán�ných území nejsou pro Naturu 2000 stanoveny žádné 

obecné zákazy nebo omezení a v mnoha p�ípadech se smí území využívat a 

obhospoda�ovat stejným zp�sobem jako p�ed vyhlášením. Evropsky významné lokality na 

území �eské republiky jsou chrán�ny v rámci n�které z kategorií zvlášt� chrán�ných území 

nebo smluvní ochranou, v ostatních p�ípadech platí základní ochrana, která zakazuje 

poškozování a ni�ení lokalit. Pta�í oblasti jsou vymezovány vládními na�ízeními, ve 

kterých jsou stanoveny �innosti vázané na souhlas p�íslušného orgánu ochrany p�írody. 
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Postup p�i vytvá�ení soustavy Natura 2000 a její ochranu stanoví zákon 114/1992 Sb., o 

ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní. [18] 

 

2.2 Obecné požadavky na vymezování ploch 
 

2.2.1 Plochy bydlení 

Plochy bydlení se obvykle samostatn� vymezují za ú�elem zajišt�ní podmínek pro bydlení 

v kvalitním prost�edí, umož�ujícím nerušený a bezpe�ný pobyt a každodenní rekreaci a 

relaxaci obyvatel, dostupnost ve�ejných prostranství a ob�anského vybavení. 

      Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových dom�, pozemky rodinných 

dom�, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve�ejných 

prostranství. [11] 

 

2.2.2 Plochy rekreace 

Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 

dalších staveb a za�ízení, které souvisejí a jsou slu�itelné s rekreací, nap�íklad ve�ejných 

prostranství, ob�anského vybavení, ve�ejných tábo�iš	, p�írodních koupališ	, rekrea�ních 

luk a dalších pozemk� související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

kvalitu prost�edí ve vymezené ploše a jsou slu�itelné s rekrea�ními aktivitami. [11] 

 

2.2.3 Plochy ob�anského vybavení 

Plochy ob�anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení ob�anského 

vybavení pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby, pé�i o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, ve�ejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a za�ízení 

pro obchodní prodej, t�lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, v�du a výzkum, 

láze�ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve�ejných 

prostranství. Plochy ob�anského vybavení musí být vymezeny v p�ímé návaznosti na 

kapacitn� dosta�ující plochy dopravní infrastruktury a být z nich p�ístupné. [11] 

 

2.2.4 Plochy ve�ejných prostranství 

Plochy ve�ejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 

jednotlivých druh� ve�ejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a ob�anského vybavení, slu�itelné s ú�elem ve�ejných prostranství. [11] 
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2.2.5 Plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 

provozn� související za�ízení technického vybavení, nap�íklad vodovod�, vodojem�, 

kanalizace, �istíren odpadních vod, staveb a za�ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 

energetických vedení, komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní sít�. Sou�ástí t�chto 

ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. [11] 

 

2.2.6 Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a za�ízení pro výrobu a 

skladování, nap�íklad pro t�žbu, hutnictví, t�žké strojírenství, chemii, skladové areály. 

Plochy výroby a skladování se vymezují v p�ímé návaznosti na plochy dopravní 

infrastruktury a musí být z nich p�ístupné. [11] 

 

2.3 Cyklistická doprava 
 

2.3.1 Názvosloví 

Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její �ást, na které není zakázán 

provoz cyklist�. 

Cyklistická trasa je pozemní komunikace pro cyklisty upravená (dopravním zna�ením 

p�ípadn� i stavebn�) pro provoz cyklist� (v ozna�eném sm�ru). 

Jízdní pruh pro cyklisty (n�kdy též pruh pro cyklisty) je �ást pozemní komunikace 

ur�ená pro jeden jízdní proud cyklist� jedoucích za sebou. 

Pás pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její �ást, která je složena z jízdních pruh� 

pro cyklisty. 

Pruh/pás pro chodce je �ást pozemní komunikace ur�ená pro provoz chodc�. 

Spole�ný pás pro provoz cyklist� a chodc� je pozemní komunikace nebo její �ást ur�ená 

pro spole�ný provoz chodc� a cyklist�. 

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její �ást ur�ená pro provoz cyklist�. 

Ozna�uje se dopravní zna�kou �. C 8a „Stezka pro cyklisty“. 

Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její �ást ur�ená pro provoz 

chodc� a cyklist�. Ozna�uje se: 

a) v p�ípad� spole�ného pásu pro provoz chodc� a cyklist� dopravní zna�kou �. C 9a 

„Stezka pro chodce a cyklisty“, 
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      Pr�m�rná rychlost jízdy cyklisty na klasickém jízdním kole bývá na rovin� cca 12–25 

km/h. Vyšších hodnot dosahuje v závislosti na sklonových a sm�rových pom�rech, 

p�ehlednosti (viditelnosti), p�í�ném uspo�ádání komunikace, krytu a vybavení komunikace, 

dopravním zatížení komunikace (intenzit�), konstrukci jízdního kola, fyzickém potenciálu 

cyklisty a sm�ru a síle v�tru. [4] 

 

2.3.3 Funkce cyklistické dopravy 

 

Dopravní funkce – Jízda na kole je p�epravou k cíli. 

P�edevším každodenní p�eprava do zam�stnání, do školy a za ob�anskou vybaveností 

v�etn� jízd uskute�n�ných systémy Bike and Ride a Bike and Go. Vyzna�uje se 

požadavkem na co nejkratší spojení, které si v p�ípad� nevhodného trasování sama hledá. 

Základním požadavkem je co nejkratší cestovní doba a p�ímé napojení cíl� cesty. 

Každodenní cyklisté jsou zpravidla znalí situace v provozu na pozemních komunikacích a 

jezdí v�tšinou jednotliv�. Využití jízdního kola není tolik závislé na po�así. 

 

Rekrea�n� turistická funkce – Cílem je samotná jízda na kole. 

Doprava p�edevším za cíli mimo zastav�ná území. Nevadí jí menší zajíž
ky, jsou-li navíc 

zpest�eny umíst�ním v atraktivním prost�edí (výhledy, zele� apod.). Základním 

požadavkem je bezpe�nost a atraktivita prost�edí. Uživatelé jsou velmi r�znorodou 

skupinou co do v�ku, cyklistické zkušenosti a dosahované rychlosti jízdy. Je závislá na 

p�íznivém po�así. Cyklisté jezdí jednotliv�, ale �ast�ji ve skupinách, mnohdy i s malými 

d�tmi.  

      Vhodným návrhem cyklistické trasy je možno splnit ob� její funkce. V n�kterých 

p�ípadech funkce slou�it nelze a je nutno navrhnout dv� soub�žné trasy. [4] 

 

2.3.4 Druhy cyklistických tras 

Podle trasování, geografické polohy a dopravního významu se rozlišují tyto druhy 

cyklistických tras: 

Místní – využívané pro dopravu v obci (v území zastav�ném), plní zejména dopravní 

funkci. 

D�lí se na trasy: 

- základní – spojující významné cíle cyklistické dopravy; vytvá�ejí základní sí	 

cyklistických tras v obci; mají být zna�ené orienta�ním zna�ením; 
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- dopl�kové – spojující mén� významné cíle bu
 p�ímo, nebo propojující na n� sí	 

základních cyklistických tras; nemusí být zna�ené orienta�ním zna�ením. 

 

Regionální – spojují významné cíle v regionu. Pro jejich správné fungování je d�ležitá 

návaznost na sí	 místních cyklistických tras. Plní obvykle funkci rekrea�ní i dopravní. 

 

Dálkové (nadregionální) – spojují vzdálené cíle (nap�. evropská sí	 cyklistických tras). 

Plní funkci rekrea�ní. Tomu odpovídá vedení tras, výb�r turisticky atraktivních cíl� a 

vybavenost na trase (ubytovny, servisy, mapy). P�i pr�chodu obcí mají využívat místních 

cyklistických tras. [4] 

 

2.3.5 Obecné zásady vedení komunikace pro cyklisty 

 

1. Ucelenost sít� 

Sí	 musí být souvislá, bezpe�ná, s vybavením pro cyklistickou dopravu 

(odstavování nebo uschovávání kol, orienta�ní zna�ení). Sí	 má na území obce 

vytvá�et plošný „rastr“, tak aby v�tšina uživatel� mohla p�evážnou �ást své cesty 

uskute�nit po cyklistické trase. 

2. Spojení zdroj� a cíl� 

Sí	 má vycházet z hlavních sm�r� poptávky, tedy sm�ru, kterými jsou propojeny 

hlavní zdroje a cíle cyklistické dopravy. Má být ur�ena a jednotn� navržena tak, 

aby plnila jak dopravní, tak rekrea�ní funkci v �ešeném území. 

3. Atraktivita sít� 

Sí	 musí zohled�ovat následující požadavky: 

� bezpe�nost cyklist�, chodc� i automobilové dopravy – bezpe�nost se chápe 

z hlediska cyklisty – segregace od automobilové dopravy, nap�. formou 

jízdních pruh� pro cyklisty, ale i z hlediska chodc� – snaha omezit nebezpe�í 

vzájemného ohrožení, nap�. preferováním stezek pro chodce a cyklisty s 

odd�leným provozem. Dále je t�eba vzít v úvahu i bezpe�nost kriminální – 

vyvarovat se návrh�m tras v odlehlých, neosv�tlených nebo jinak 

nep�ehledných místech;  

� délka trasy – snaha o co nejkratší a nejkomfortn�jší spojení – z hlediska 

uživatelského komfortu je vhodné vyhýbat se trasám komplikovaným, s 

oklikami, prudkými sklony nebo zbyte�ným p�evýšením. 
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Statistické a geografické údaje Slezské Ostravy 

 

Rozloha: 41,4 km2 (z toho rozloha He�manic je 7,1 km2) 

Po�et obyvatel: 21 468 (1. 1. 2011) 

Popis terénu: Nejníže položené místo: 193 m n. m (k�ižovatka ulic Jan Marie a Garbova) 

                    Nejvýše položené místo: 325 m n. m (halda Ema)  

 

3.2.2 Historie He�manic 

První písemná zmínka pochází z roku 1305 – v soupise desátk� vratislavského biskupství 

se objevuje obec Hermanni villa. Pravd�podobným zakladatelem, po n�mž byla ves 

pojmenována, je kastelán Slezskoostravského hradu He�man. V roce 1447 zd�dil 

He�manice t�šínský kníže Boleslav. Roku 1491 je t�šínský kníže Kazimír prodal Petru 

Osinskému z Žitné. V roce 1520 p�ešla obec do majetku Polské Ostravy. Velkou �ást 

He�manic koupil roku 1630 Mikuláš starší Vl�ek za 23 tisíc zlatých. Jind�ich Vilém Vl�ek 

pak koupil zbývající �ásti a He�manice sjednotil – v roce 1683 od Jana Ji�ího Kochtického 

z Kochtic a v roce 1686 od Anny Kechendorfové. Vl�kové pak He�manice drželi až do 

roku 1848. 

      Až do poloviny 19. století se obyvatelstvo živilo p�evážn� zem�d�lskou výrobou. Poté 

v�tšina obyvatel nacházela práci v pr�myslovém okolí obce. P�ímo na území obce však 

žádný pr�myslový podnik nevznikl. A�koliv majitelé m�li snahu t�žit uhlí, kv�li p�írodním 

a finan�ním problém�m museli t�žbu zastavit. Zajímavostí je existence skladišt� výbušnin 

firmy Dynamit-Nobel od roku 1884, které však bylo 19. b�ezna 1924 zcela zni�eno 

výbuchem. Toto skladišt� p�itom zásobovalo trhavinami všechny doly ostravsko-

karvinského revíru. Od roku 1959 zde stojí p�vodn� pracovní tábor, nyní v�znice. 

      Roku 1849 se He�manice spojily s Hrušovem a Muglinovem a vystupovaly pod 

jednotným názvem He�manice. Již v roce 1866 se však osamostatnil Hrušov a roku 1890 

ho následoval Muglinov. K Moravské Ostrav� byla obec p�ipojena 1. �ervence 1941. Obec 

byla b�hem druhé sv�tové války osvobozena Rudou armádou dne 1. kv�tna 1945 v 9 

hodin. [14] 
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      V budoucnu lze po�ítat s napojením oblasti na dálnici D1 prost�ednictvím komunikace, 

která povede západn� od rybníku. Jižn� od rybníku je železni�ní vle�ka pod správou 

spole�nosti Advanced World Transport. 

      Na ulici Orlovské (II/470) ve vzdálenosti 300 metr� od podjezdu pod železni�ní 

vle�kou je autobusová zastávka dálkových spoj� (Ostrava – Rychvald – Orlová) a na ulici 

Vrbické ve vzdálenosti 180 metr� je autobusová zastávka M�stské hromadné dopravy, 

linky 49 (Ostrava – He�manice – Michálkovice). Docházková vzdálenost do centra 

He�manic je cca 15 minut a do centra Ostravy je to cca 45 minut. 

 

3.2.7 Technická infrastruktura 

Územím vede nadzemní st�edotlaký degaza�ní plynovod z He�manické jámy, který se 

napojuje na podzemní trasu Vrbice – He�manice. V sou�asnosti byla �ást tohoto úseku 

v souvislosti s odt�žováním haldy vytažena ze zem�. Tento degaza�ní plynovod je ve 

vlastnictví spole�nosti Green Gas DPB, a.s. Podél železni�ní trat� �. 270 vede elektrické 

vedení (VVN). Elektrické vedení (VN) vede i jižn� od �ešené oblasti a vede soub�žn� 

s ulicí Orlovskou (II/470). Toto vedení je ve správ� spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. Je zde 

i vodovod, který zásobuje He�manice a splašková kanalizace ve správ� spole�nosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.). 

 

3.2.6 Dopravní infrastruktura 

V �ešené lokalit� se nachází ú�elová komunikace, která dosud slouží k pracím spojeným 

s rekultivací odvalu. Nachází se na západní stran� rybníku. Její sou�asný stav je 

nevyhovující pro bezpe�ný pohyb chodc� a cyklist�. Její ší�ka je zmenšena o hluboké díry 

a výmoly, kterým se musí vyhýbat jedoucí auta. Po obvodu rybníku je udržovaná 

komunikace, která vede z ulice Orlovské (II/470) podjezdem pod železni�ní vle�kou. 

V severovýchodní �ásti kon�í udržovaný úsek a komunikace se zužuje. Její povrch je více 

�i mén� porušen. Tato komunikace tvo�í pomyslný okruh kolem rybníku, na který navazuje 

sí	 lesních cest, které vedou mnohem blíže k rybníku. Tyto cesty využívají zejména rybá�i. 

      K zám�ru vyvedení dopravy v pr�b�hu odt�žování a prací na rekultivaci odvalu mimo 

zastav�nou oblast tj. severn� sm�rem na dálnici D1 se plánuje vybudovat ú�elovou 

komunikaci, která po dokon�ení odt�žování bude sloužit jako p�íjezdová cesta do oblasti. 

      V územním plánu je vyzna�eno plánované dopravní �ešení v�etn� mimoúrov�ové 

k�ižovatky poblíž napojení ulic Orlovské a Vrbické. Toto �ešení je rozd�leno do dvou etap. 

V první etap� bude realizován jen úsek v polovi�ní ší�ce plánované komunikace bez 
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3.3 Popis sou�asného stavu 
 

3.3.1 Negativní jevy 

Mezi negativní jevy pat�í množství nelegálních skládek a voln� vyvezeného odpadu. 

V sou�asnosti obyvatelé p�ilehlé obce He�manice trpí zvýšenou prašností, která je spojena 

s odt�žováním odvalu He�manice, který sloužil nedalekému bývalému dolu He�manice. 

Nákladní automobily špiní komunikace, na kterých se usazuje vrstva bahna, což rovn�ž 

znep�íjem�uje život lidem v okolí. Nad�jí na zlepšení tohoto stavu by m�lo být zahájení 

odt�žování odvalu ze severní strany a odvážením kameniva severn� sm�rem na dálnici D1. 

P�ed zahájením této etapy probíhal proces posuzování vliv� zám�ru na životní prost�edí 

(EIA) a lze proto o�ekávat odstran�ní p�edešlých negativních jev� spojených s 

odt�žováním. 

     Sjížd�ní komunikace kolem rybníku je v sou�asnosti pro cyklisty nebezpe�né z d�vodu 

nezajišt�ní dostate�ného výhledu p�es zele�, která nekontrolovan� zasahuje do 

komunikace. Stav povrchu v n�kterých úsecích je špatný. Chybí dostate�né zna�ení a 

lavi�ky, které by posloužili k oddechu. Rovn�ž chybí odpadkové koše, alespo� v místech 

kde se vyskytují ve v�tší mí�e rybá�i. 

 

3.3.2 Stav životního prost�edí 

Pro zdejší ekosystém má zásadní vliv vodní plocha He�manického rybníku o rozloze 116 

ha. Rybník slouží primárn� k zadržování slaných d�lních vod. Je typický rozlehlými 

porosty rákosu, které slouží jako hnízdišt� chrán�ným druh�m pták�. Velkým problémem 

mohou být již zmín�né nelegální skládky. Kolem rybníku jsou rozmíst�ny výstražné 

tabule. Stav životního prost�edí je v této lokalit� i p�esto dobrý. Napomáhá tomu od roku 

2008 vymezená pta�í oblast He�manský stav – Odra – Poolší. 

      Cílem ochrany pta�í oblasti je zachování a obnova ekosystém� významných pro 

chrán�né druhy pták�. Jedná se o populace buká�ka malého (Ixobrychus minutus), 

led�á�ka �í�ního (Alcedo atthis) a slavíka modrá�ka (Luscinia svecica). [11] 

 

3.3.3 P�edpokládaný vývoj 

P�edpokládá se pokra�ování odt�žování odvalu He�manice, které by m�lo být ukon�eno do 

12 - 15 let. Dále se p�edpokládá využívání oblasti ke sportu a rekreaci a již nyní je t�eba 

za�ít pracovat na celkové koncepci �ešení i na konkrétních návrzích. Vzhledem k tomu, že 
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se návrh ve své kone�né podob� plánuje výhledov� na rok 2023, je p�edpokladem, že se 

bude pr�b�žn� upravovat a zp�es�ovat.  

 

3.3.4 Potenciál oblasti 

Lokalita má v sob� velký potenciál do budoucna vzhledem k jejímu umíst�ní. Pozd�ji bude 

možno využít blízkosti dálnice a vytvo�it tak novou p�íjezdovou cestu. Výhodou je dobrý 

stav n�kterých úsek� komunikace. Funkce sportu a rekreace je již v omezené mí�e 

napl�ována. V budoucnu bude možné tuto oblast rozší�it o lesopark. Pro zvážení 

potenciálu využití oblasti jsem vypracoval SWOT analýzu. 

 

 

Silné stránky 

� Strategická poloha (blízko k centru 
m�sta a sjezdu z dálnice) 

� Vynikající p�íležitosti k rybolovu 
� Výskyt chrán�ných druh� zví�at a 

rostlin  
� Návaznost na sí	 cyklotras 

Slabé stránky 

� Množství nelegálních navážek odpad� 
v okolí rybníku 

� Nebezpe�né úseky na ú�elové 
komunikaci 

� Prašnost spojená s odt�žováním odvalu  
� Nevhodnost rybníku ke koupání 

P�íležitosti  

� Vybudování nových p�íjezdových cest 
do oblasti  

� Napojení cyklotrasy na GREENWAY  
� P�ilákání turist� z Polska 
� Využívání oblasti ke sportu a rekreaci 

Hrozby  

� Riziko skokové zvýšení intenzity 
dopravy 

� St�et cyklist� a chodc� s automobily 
� Riziko úrazu spojené s pohybem mimo 

komunikace (mok�ady) 
� Malý zájem využívat tuto oblast 

 

Tab. 1  SWOT analýza lokality He�manického rybníku 
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4. Návrh využití ploch 
 

4.1 Koncepce návrhu 
Návrhem má být spln�na funkce sportovního a rekrea�ního využívání dané lokality. 

Sportem je myšleno využívání rybníku k rybolovu a navržené cyklotrasy k jízd� na kole a 

v omezené mí�e i na in-line bruslích. Rovn�ž bude možné využít navržený tenisový kurt 

nebo d�tské h�išt� v blízkosti penzionu. Rekrea�ní funkce bude podpo�ena zna�ením podél 

rybníku formou nau�né stezky zam��ené na rostlinstvo a ptactvo.  

      Návrh je plánován výhledov� na rok 2023 kdy dojde k ukon�ení rekultivace. Vzniknou 

nov� využitelné plochy a tak m�že dojít k rozší�ení, nap�íklad o další sportovišt�. 

Vzhledem k tomu, že oblast je již nyní využívána cyklisty a rybá�i, bylo by vhodné za�ít 

s n�kterými mén� náro�nými úpravami komunikací, které by sm��ovaly k zajišt�ní v�tší 

bezpe�nosti provozu. 

      Hlavním zám�rem je �ešit tuto oblast komplexn� jako „zelenou zónu“ v�etn� p�ilehlého 

lesoparku, který se nachází západn� od sou�asné haldy. V lesoparku se naskýtají lepší 

p�íležitosti jak odd�lit provoz motorových vozidel od cyklist� a chodc�, než ve mnou 

�ešené lokalit�. 

 

4.2 Limity návrhu 
 

P�i �ešení návrhu je nutno respektovat limity v území, které jsou relativn� nep�ekro�itelnou 

hranicí pro využití území. Jsou to ochranná pásma technické infrastruktury a další limity 

vycházející z charakteru �ešeného území. V sou�asnosti jsou plochou nejv�tším limitujícím 

prvkem v rozvoji �ešeného území vymezené oblasti soustavy Natura 2000. Jedná se o pta�í 

oblast He�manský stav – Odra – Poolší a o evropsky významnou lokalitu He�manický 

rybník, které se �áste�n� p�ekrývají.  Dále to jsou inženýrské sít� probíhající územím. 

V t�sné blízkosti rybníku vede nadzemní i podzemní degaza�ní plynovod.  

      Návrhem jsem si vybral k umíst�ní penzionu lokalitu, do které žádný z t�chto limitních 

prvk� nezasahuje.  

 

4.2.1 Možnosti odstran�ní limitujících prvk� 

P�i využívání území západn� od rybníku m�že být v budoucnosti p�ekážkou práv� vedení 

degaza�ního plynovodu. Možností jak by se dalo tento problém �ešit je více. Je možné 
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3. Vedení VN 22 kV vzdušné s ochranným pásmem 7 m po obou stranách od krajního 

vodi�e (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

4. Vedení NN 0,4 kV podzemní kabelové s ochranným pásmem 1 m po obou stranách od 

krajního vodi�e (dle energetického zákona 458/2000 Sb.) 

5. Stožárová trafostanice 22/0,4 kV s ochranným pásmem 7 m (dle energetického zákona 

458/2000 Sb.) 

6. Vedení jednotné kanalizace DN 300 s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách od 

vn�jšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

7. Vedení vodovodu pitné vody DN 100 s ochranným pásmem 1,5 m po obou stranách 

od vn�jšího líce potrubí (dle zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) 

 

4.2.3 Omezení �inností v pta�í oblasti He�manský stav – Odra – Poolší  

K ur�itým �innostem provád�ným uvnit� vymezené pta�í oblasti je t�eba souhlas orgánu 

ochrany p�írody. Je zakázáno odstra�ovat litorální porosty a vstupovat do litorálních 

prostor� rybníku v dob� od 1. dubna do 31. �ervence. Litorálem je pob�ežní m�lké pásmo, 

které v p�irozeném stavu obvykle zar�stá zako�en�nými vyššími rostlinami. Toto omezení 

se netýká vlastník� pozemk�. Dále je zakázáno provád�t �innosti vyvolávající zm�nu výše 

ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, m�nit druh pozemk�, zp�sob jejich využití a 

zavád�t faremní chovy vodní dr�beže. 

 

4.3 Regulace funkcí a za�ízení 
 

4.3.1 Ur�ení zón funk�ního využití území 

Území je roz�len�no do jednotlivých ploch podle navrhovaného funk�ního využití. V 

�ešené lokalit� se nachází tyto zóny funk�ního využití: 

- Zem�d�lská výroba (extenzivní louky), 

- Zele� (lesy, mok�ady), 

- Vodní plochy (vodní toky, vodní plochy). 

 

      Pro sv�j návrh uvažuji zm�nu funk�ního využití �ásti �ešeného území na Sport a 

rekreaci. Jedná se o území západn� od He�manického rybníku, na kterém se v sou�asnosti 

nachází odval He�manice. Funk�ní využití Sport a rekreace zahrnuje plochy: Sportovní 

areály, Areály volného �asu, Areály koupališ	, Chatové osady. Pro m�j návrh bude 
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- Za�ízení organizované t�lovýchovy: otev�ená i krytá sportovišt� s nezbytným 

p�íslušenstvím – r�zná h�išt�, dráhy, bazény, speciální plochy, sjezdovky, t�locvi�ny, 

sportovní haly, kryté bazény, tribuny, šatny, sauny. 

- Za�ízení technických sport�: areály a za�ízení autoškol, st�edisek výcviku branc�, 

motokrosových a automobilových závodiš	, st�elnic, areály kynologické, modelá�ské, 

potáp��ské, areály dalších zájmových klub�. 

- P�íslušné komunikace obslužné a p�ší, p�ší rozptylové prostory, parkovišt�. 

- Zele� ve�ejná, parková, ochranná. 

 

2) P�ípustné 

- Vybavenost, sloužící sportovc�m a návšt�vník�m: obchod, služby, stravování, ubytování 

(hotel), administrativa. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

- Nezbytné dílny a garáže údržby. 

 

3) Výjime�n� p�ípustné 

- Byty (rod. domky) majitel� a správc�. 

 
Areály volného �asu 

 

Slouží: Oddechu a zotavení obyvatel m�sta. 

Funk�ní využití: 

 

1) Vhodné 

- Kulturn� spole�enská za�ízení: herny, klubovny, dílny, �ítárny, diskotéky, knihovny, 

p�ednáškové, hudební a spole�enské prostory, letní amfiteátry, kino, lunaparkové atrakce. 

- T�lovýchovná za�ízení: krytá i otev�ená sportovišt�, kondi�ní dráhy, kryté i otev�ené 

vodní atrakce. 

- Zele� ve�ejná: park, travnaté plochy pro oddech a slun�ní. 

- P�íslušné komunikace obslužné, p�ší, cyklistické, parkovišt�. 

 

 

2) P�ípustné 
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- Vybavenost, sloužící návšt�vník�m: obchod, služby, stravování, ubytování. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

 

3) Výjime�n� p�ípustné 

- Byty majitel� a správc�. 

 

Lesy 

 

Slouží: Rekreaci a relaxaci obyvatel m�sta, sou�ást kostry ekologické stability krajiny, 

produkci d�eva. 

Funk�ní využití: 

 

1) Vhodné 

- Zele� vysoká, st�ední, nízká, travnaté plochy 

 

2) P�ípustné 

- Drobná sportovní za�ízení 

- Ú�elové lesní cesty, p�ší a cyklistické komunikace, kondi�ní dráhy, nau�né stezky, 

b�žecké trat� 

- Vodárenská za�ízení 

- Nezbytné hospodá�ské objekty a za�ízení údržby 

 

4.3 Návrh cyklotrasy 
 

4.3.1 Vstupní údaje 

P�ed za�átkem navrhování cyklotrasy bylo nutné zmapovat d�kladn� terén a nam��it 

intenzitu provozu vozidel, cyklist� a chodc�. Intenzita byla m��ena za slune�ného po�así 

mimo pracovní dny. Místo m��ení je ulice Nad Stavy v jižní �ásti �ešené lokality. 

Z nam��ených hodnot vyplývá, že intenzita provozu je v sou�asnosti velmi malá a lze tedy 

navrhnout spole�ný provoz cyklist�, chodc� a motorových vozidel.  
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Datum Vozidla / hod Cyklisté / hod Chodci / hod 

29. 3. 2011 3 7 0 

16. 4. 2011 3 12 3 

25. 4. 2011 5 15 2 

Celkem 3,7 11,3 1,7 

 

Tab. 2  Nam��ená intenzita provozu vozidel, cyklist� a chodc� 

 

 

      Spole�ný provoz cyklist�, chodc� a motorových vozidel v nezastav�ném území je 

možný, pokud hodinová intenzita chodc� a/nebo cyklist� nep�esáhne hodnoty mezních 

intenzit uvedené v tabulce 3. P�i jejich p�ekro�ení se navrhuje vedení cyklist� odd�len�. [4] 

 

 

Intenzita dopravního 

proudu na silnici (voz/24 h) 

Mezní hodinové intenzity 

chodci a cyklisté chodci cyklisté 

< 2 500 75 60 90 

2 500 – 5 000 25 20 30 

5 000 – 10 000 15 10 15 

> 10 000 10 5 10 
Jsou-li pro provoz chodc� k dispozici pouze intenzity za 24 hodin, po�ítá se špi�ková hodina jako 20 % denní hodnoty.

 

Tab. 3  Mezní hodnoty intenzit chodc� a cyklist� pro návrh odd�leného provozu cyklist�  

(zdroj: TP 179) 

 

 

4.3.2 Popis navržené trasy 

Mnou navržená cyklotrasa navazuje na sou�asnou trasu V (He�manice – Michálkovice). 

Bod napojení je na konci ulice Vrbické - k�ižovatka se silnicí II/470 (ulice Orlovská). 

Povede po silnici II/470 a poté se napojí na ulici Nad Stavy, která vede jižn� od rybníku. 

Kryt této komunikace je ze živi�né vrstvy a je v dobrém stavu. Její ší�ka se pohybuje mezi 

5,5 a 7 metry. V n�kterých úsecích do prostoru komunikace zasahuje okolní zele�, kterou 

by bylo vhodné z d�vodu bezpe�nosti odstranit. Od k�ižovatky nad podjezdem pod 
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železni�ní vle�kou vede tato komunikace v p�ímce 800 metr�, což je nebezpe�né 

z hlediska rychlé jízdy aut. Navrhuji proto umístit na komunikaci zpomalovací práhy. 

 

      Tato komunikace východn� od rybníku kon�í a plynule na ni navazuje cesta široká 3,5 

metru, jejíž povrch je ve špatném stavu. Vede v lese, který lemuje rybník, a proto se zde 

voda udržuje déle na cest� a rozrušuje její povrch. Bylo by proto vhodné n�které úseky 

obnovit, a pokud to okolní terén dovolí tak i rozší�it. Pro bezpe�né vyhnutí se cyklisty 

a auta je klí�ové zajistit dostate�ný výhled do zatá�ky. Na této cest� p�evládají dlouhé 

p�ímé úseky, takže cyklista a �idi� mají dostatek �asu na to, aby v�as zareagovali a 

bezpe�n� se vyhnuli. Kv�li špatnému povrchu je zde i p�irozen� omezena rychlost aut, 

jejichž intenzita je v tomto úseku velmi malá. (�ádov� 1 - 2 auta za hodinu) 

 

      Výše zmi�ovaná cesta pokra�uje krátkým úsekem v t�sné blízkosti vodní plochy a dále 

lesem, který lemuje rybník. Za stavidlem se nachází sjezd z této cesty. Navrhovaná trasa 

v tomto míst� odbo�í a krátkým spojovacím úsekem se napojí na ú�elovou komunikaci, 

která vede severn� od rybníku soub�žn� s lesní cestou. Tato komunikace je prakticky 

totožná s ulicí Nad Stavy. Rovn�ž se jedná o komunikaci širokou až 7 metr� s povrchem 

ve vyhovujícím stavu. V tomto nep�ehledném úseku bude navrhované zna�ení cyklotrasy 

obzvlášt� d�ležité, protože se zde k�íží více komunikací. 

 

      Po ú�elové komunikaci cyklotrasa pokra�uje zpátky sm�rem k odvalu He�manice. 

D�ležité je zmínit, že v tomto dlouhém úseku jsou místa, kde se ší�ka komunikace zužuje 

až na 3 metry. Komunikace je zarostlá a zasahují do ní ke�e a stromy. Je nutné tyto úseky 

komunikace vy�istit. 

 

      V úseku západn� od rybníku vede komunikace podél odvalu až zpátky ke k�ižovatce 

nad podjezdem pod železni�ní vle�kou. V sou�asnosti je tato komunikace velmi špinavá, 

protože je využívána k odvážení kameniva.  

 

      Celková délka trasy je 4,6 km a p�evýšení je 20 m. Nadmo�ská výška je v rozmezí 200 

až 220 metr� nad mo�em. 

 



29 
 

4.3.2 Kritická místa na cyklotrase 

V návrhu se snažím dbát na bezpe�nost cyklist� a chodc�, kte�í budou cyklotrasu užívat 

V sou�asnosti je na t�chto komunikacích �ada rizikových míst a úsek�, kde by mohlo 

docházet ke kolizím cyklist� s motorovými vozidly. Tato riziková místa vznikají 

v nep�ehledných místech, v zatá�kách v nichž není zajišt�n dostate�ný výhled a v místech 

kde se skokov� m�ní ší�ka komunikace. V tabulce 4 jsem nazna�il, jak by se mohlo 

p�istoupit k �ešení t�chto kritických míst a úsek�. 

 

 

Jevy snižující bezpe�nost provozu Návrh �ešení 

Zhoršený stav povrchu vozovky Obnova krycí vrstvy 

Výtluky, trhliny  Pravidelná údržba povrchu vozovek 

Zarostlá komunikace Vy�išt�ní komunikace 

Nedostate�ný výhled do zatá�ky Vysekání ke�� zasahujících do komunikace 

Malá ší�ka cesty Rozší�ení, navržení výhyben 

Dlouhé p�ímé úseky Zpomalovací práhy pro motorová vozidla 

 

Tab. 4  Obecné možnosti �ešení jev� snižujících bezpe�nost provozu 

 

 

      Specifickou skupinou, kterou je nutno zohlednit jsou in-line brusla�i. Využívání 

cyklotrasy je pro brusla�e omezeno kvalitou povrchu. Nemohou absolvovat celý okruh. 

Vzhledem k provozu motorových vozidel není cyklotrasa vhodná pro in-line. Brusla� není 

schopen rychle zastavit p�ed protijedoucím autem. 

  

4.3.3 Návrhové parametry komunikace pro cyklisty 

Základní návrhové parametry musí být dodržovány zejména p�i navrhování novostaveb 

komunikací pro cyklisty a uplat�ují se p�i návrhu všech zp�sobu vedení komunikace pro 

cyklisty. V prostoru stávající komunikace lze stanovené návrhové parametry využít 

p�edevším k ov��ení vhodnosti vedení cyklistických tras.  

      Vždy musí být dodržena délka rozhledu pro zastavení, ostatní návrhové parametry 

zajištují kvalitu cyklistického provozu a nemusí být v od�vodn�ných p�ípadech spln�ny. 

Délku rozhledu pro zastavení cyklisty udává tabulka 5. Vzdálenosti pot�ebné k zastavení 

p�ed p�ekážkou platí pro mokrý asfaltový povrch. [4] 
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4.6.2 Popis �ešení parkovišt� 

V sou�asnosti v �ešené lokalit� parkovišt� není. Tímto návrhem chci omezit a usm�rnit 

provoz aut tak, aby neparkovala voln� po komunikacích kolem rybníku. P�i návrhu bylo 

pot�eba odd�lit parkovišt� od komunikace.  K tomu bylo použito zeleného pásu. Stání je 

navrženo kolmé. Velikost parkovacího místa 2,5 x 5,5 m a pro ZP osoby 3,5 x 5,5 m.  

 

4.6.3 Popis �ešení penzionu 

Jedná se o d�evostavbu s dv�ma patry, s tím, že v druhém pat�e budou pokoje pro 

ubytování a v p�ízemí bude ob�erstvení, p�ípadn� i pokoj pro správce areálu. U penzionu 

bude samostatný objekt – p�j�ovna kol, kde si budou moci návšt�vníci zap�j�it horské 

kolo, nebo si jej zde nechat. Další variantou by bylo navrhnout penzion v�tší a kola 

skladovat v rámci penzionu. Vybavení penzionu a po�et pokoj� se m�že pozd�ji up�esnit 

podle zájmu využívat tuto oblast. K vytáp�ní budou použita elektrická akumula�ní kamna. 

Pokud bude projekt rozd�len na etapy, navrhuji po�ítat se stavbou penzionu v poslední 

etap�.  

 

4.6.4 Návrh p�ší komunikace 

Ší�ka p�ší komunikace je 4 m a její délka 40 m. Spojuje penzion a plánovanou cyklotrasu. 

Na tuto p�ší komunikaci se napojuje plocha kolem d�tského h�išt�, kde jsou umíst�ny 

lavi�ky. Úsek p�ší komunikace vede rovn�ž od penzionu k tenisovému kurtu. 

 

Navrhovaná skladba vrstev pro p�ší komunikace: 

- zámková dlažba 60 mm 

- drcené kamenivo 30 mm 

- št�rkodr	 150 mm 

 

4.6.4 Popis �ešení okolí penzionu 

U penzionu se nachází odpo�inkové místo s lavi�kami a d�tským h�išt�m, které m�že 

posloužit t�m, kte�í se nebudou chtít pustit do okruhu kolem rybníku. Mohou jej využít 

nap�íklad rodi�e s malými d�tmi. Zajímavou atrakcí pro d�ti m�že být Roplay. Jedná se o 

sí	 lan, po kterých d�ti lezou. Rovn�ž v blízkosti penzionu se nachází samostatný oplocený 

tenisový kurt jehož povrchem je um�lý trávník zasypaný k�emi�itým pískem. 

      P�i návrhu by se m�lo myslet na možné pozd�jší rozší�ení tohoto areálu. Hlavním 

úkolem je zajistit návšt�vník�m co nejv�tší komfort. 
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4.6.5 Napojení na technickou infrastrukturu 

K napojení penzionu na stávající sí	 vodovodu a kanalizace bude navrženo nové vedení 

v komunikaci Nad stavy. Dimenze stávajících �ád� je pro napojení dostate�ná. DN 

vodovodu je 100, DN kanalizace je 300. Stávající vodovod a kanalizace vedou v t�sné 

blízkosti ulice Orlovské (II/470) a jsou ve správ� spole�nosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.  K zásobování elektrickou energií bude sloužit nové podzemní vedení (NN) 

rovn�ž pod komunikací. S tím je spojen návrh trafostanice. Návrh vedení je v souladu s 

normou �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. [9]  

Deš	ová voda z jednotlivých stavebních pozemk� bude vsakována p�ímo do nich. 

 

      Výpo�et p�ípojek a návrh dimenzí nebyl p�edm�tem mé bakalá�ské práce 

 

4.6.6 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Vjezd na parkovišt� je z ú�elové komunikace, která vede ze silnice II/470 (ulice Orlovská). 

Od penzionu vede úsek p�ší komunikace, který se napojuje na cyklotrasu. Je vhodné zde 

umístit sloupky, které zamezí vjezdu motorových vozidel na p�ší komunikaci. 

 

4.5 Etapy návrhu 
 

Vzhledem k rozsahu území a výše zmín�ným okolnostem je vhodné rozd�lit návrh na 

n�kolik �asových etap. Lokalita je již nyní využívána cyklisty a rybá�i, proto by pro n� 

bylo p�ínosné za�ít s úpravami cyklotrasy již nyní.  

      Navrhuji v první etap� úpravu komunikací pro zajišt�ní v�tší bezpe�nosti cyklist� p�i 

míjení s auty. Je tím myšleno odstran�ní zeminy z komunikace, aby byla v celé její délce 

zajišt�ná dostate�ná ší�ka, která zajiš	uje bezpe�né vyhnutí. Dále navrhuji v první etap� 

odstranit voln� uložený odpad kolem komunikace, umíst�ní lavi�ek, odpadkových koš� a 

informa�ních tabulí.  

      V druhé etap� navrhuji zam��it se na vyspravení povrchu komunikace a její eventuální 

rozší�ení v severovýchodním úseku. Rovn�ž v této etap� navrhuji parkovišt� u p�íjezdové 

cesty a odpo�inková místa na cyklotrase, která nabídnou cyklist�m v�tší komfort a 

možnost schovat se p�ed dešt�m. 

      V t�etí etap� by se realizoval návrh penzionu, p�ilehlých sportoviš	 a p�j�ovny kol. 

Takto se bude využívání lokality postupn� zlepšovat a další etapy se mohou up�esnit podle 
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zájmu o tuto lokalitu. Rovn�ž z ekonomického hlediska bude lepší investici rozložit na 

delší �asové období. 

 

4.6 Ekonomické zhodnocení 
 

 

Celková cena 

Zemní práce        615 400 K� 

Inženýrské sít�      2 859 200 K� 

Komunikace     1 426 200 K� 

Stavební objekty      6 958 500 K� 

Mobiliá� a sportovišt�        976 780 K� 

CELKEM  12 836  080 K� 

 

Tab. 6  Zhodnocení celkových náklad� 
 

 

D�ležitá �ást z ceny bude tvo�ena cenou vykoupených parcel. Zde jde jen o odhadované 

ceny. 

 

4.7 Nástin dalších možností �ešení 
 

K �ešení se mohlo p�istoupit i z mnoha jiných pohled�. V tomto návrhu byly 

up�ednostn�ny požadavky cyklist� a návšt�vník�, kte�í budou využívat cyklotrasu 

k rekrea�ním procházkám. V sou�asnosti je rybník mnohem více využíván k rybolovu, a 

proto se nabízí možnost �ešit návrh s ohledem na požadavky rybá��. Místo penzionu by 

návrh zahrnoval nap�íklad Rybá�skou baštu. Dále by zde mohla být malá prodejna 

rybá�ských pot�eb. Každopádn� i rybá�i budou mít prosp�ch z mnou navrženého �ešení. 
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5. Záv�r 
 

Ve své bakalá�ské práci jsem se zabýval p�edevším urbanistickým �ešením a napojením 

území na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Cílem této práce bylo navrhnout 

vhodn�jší využití území, která by umožnila spojit funkce sportu a rekreace. Tento návrh by 

se mohl vhodným zp�sobem za�lenit do stávajícího prost�edí. Vybudování tohoto areálu 

volného �asu a cyklotrasy je více než vhodné. Tato lokalita by mohla poskytnout pohodlné 

a p�íjemné podmínky pro rekreaci lidem z Ostravy a taktéž by mohla p�ilákat návšt�vníky 

z  okolí. Vzhledem k nedalekým hranicím s Polskem se zvyšuje potenciál této lokality. 

      P�i �ešení této studie jsem se snažil respektovat zadání bakalá�ské práce a požadavky 

Územního plánu m�sta Ostravy. Navržená varianta je jednou z mnoha možných alternativ, 

jak tuto lokalitu vhodn� využít. Sou�ástí zpracovaného projektu je napojení navrhnutého 

objektu na sít� technické i dopravní infrastruktury, návrh cyklotrasy a odpo�inkových míst  

na ni, návrhy m�stského mobiliá�e, d�tského h�išt� a tenisového kurtu. 

     Tato územní studie má napomoci najít nejvhodn�jší využití �ešené lokality s d�razem 

na zlepšení životního prost�edí, pot�eby území, pot�eb obyvatel, dopravy a m�že sloužit 

jako podklad pro p�ípadné zpracování zm�n územního plánu. 

 

      Zadání tohoto projektu navrhla radnice m�stského obvodu Slezská Ostrava. Vybral 

jsem si jej proto, že bydlím v obci He�manice a �ešená problematika se m� p�ímo dotýká.  
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
MÚK Vrbice – okružní křižovatka – zárodek větve ve směru Heřmanice 

 
místo křížení navrhované komunikace s tratí č. 270 

 
komunikace mezi Heřmanickým rybníkem a odvalem – pohled ve směru Heřmanice 

 
 



 
odval Heřmanice 

 
komunikace mezi Heřmanickým rybníkem a odvalem (vlevo) 

 
železniční vlečka souběžná se silnicí II/470 (vlevo) 

 



 
ulice Vrbická – křižovatka se silnicí II/470 (ulice Orlovská), odval Heřmanice v pozadí 

 
podjezd pod železniční vlečkou, napojení na silnici II/470 v pozadí 

 
zpevněná plocha nad podjezdem ze silnice II/470, odval Heřmanice v pozadí 

 



 
degazační plynovod, odval Heřmanice v pozadí 

 
ulice Nad Stavy – pohled ve směru k odvalu Heřmanice, železniční vlečka vlevo 

 
cesta navazující na ulici Nad Stavy, Heřmanický rybník vpravo 

 



 
cesta u rybníku, Heřmanický rybník vlevo 

 
pohled na komunikaci severně od Heřmanického rybníku 

 
pohled na Heřmanický rybník směrem od odvalu Heřmanice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Typový penzion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typ AD2.3. je vhodný pro luxusní rekreační ubytování rodinného typu, protože v jedné 
bytové jednotce je možné pohodlně ubytovat 4 až 6 osob. Každá bytová jednotka má v 
obývací pokoj, kuchyň, koupelnu a skladové prostory. V podkroví jsou dva obytné pokoje se 
samostatnými koupelnami a balkónem. (zdroj: www.dkatelier.sk) 

 

 

vizualizace penzionu

 

přední pohled 



 

 

zadní pohled 

 

 

boční pohled 

 



 

půdorys přízemí 

 

 

půdorys podkroví 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Typový mobiliář  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

 

Parková lavička s výplní z latí 

Výrobce: SIACITY (www.siacity.cz),  typ: E-LA01 

Lavička E-LA01 je dostupná ve dvojím provedení a to 1300 mm a 1600 mm dlouhá nebo jako 

modulová řada 2520, 3740 a 4960 mm dlouhá. Skládá se ze dvou krajních rámů z hliníkových 

trubek a hliníkových pouzder, ve kterých jsou upevněny profily sedadla a opěradla z 

impregnovaného dřeva mořeného do různých barevných odstínů. Lavička je připravena pro 

upevnění k podkladu většími ocelovými šrouby. Všechny hliníkové části jsou pokryty 

polyesterovým práškem. 

Míry: šířka 700 mm, výška opěradla 790 mm, výška sedadla 470 mm 

 

 

 

Odpadkový koš 

Výrobce: URBANIA (www.urbania.cz), typ: CLASSIC 

Plastový koš na odpadky Classic je barvostálý a nekorodující. Koš má vyjímatelnou 

jednoduše uzamykatelnou nádobu, při vyprazdňování se odemyká přiloženým tvarovým 

klíčem. Hladký povrch brání ulpívání odpadu, kryt koše pak zabraňuje ptákům ve vytahování 

odpadků. Snadná údržba. Součástí je tipátko na zhášení cigaret. 

Míry: šířka 435 mm, hloubka 345 mm, výška 755 mm, objem 50 l 

 
 

 

 



Stojan na kola 

Výrobce: SIACITY (www.siacity.cz),  typ X-CS01 

Stojan na kola X-CS01 se skládá z rámu z pásoviny a šesti obloukových držáků kol. Držáky 

mohou být doplněny úchyty na uzamčení uložených kol. Stojan na kola je vyroben z 

hliníkového plechu, který je na povrchu opatřen práškovou vypalovací barvou v odstínu dle 

vzorníku. Stojan může být k podkladu připevněn nerezovými kotevními šrouby. 

Míry: délka 2220 mm, šířka730 mm, výška 240 mm 

 
 

Informační tabule 

Výrobce: SIACITY (www.siacity.cz), typ: D-IT01 

Informační tabule D-IT01 je dostupná ve trojím provedení a to 1000 mm, 1500 mm a 2000 

mm dlouhá. Je zhotovena z mírně prohnutých hliníkových obdélníkových profi lů svařených 

do tvaru U. Výplň tvoří hliníkový plech sloužící jako reklamní plocha. Tabule je k podkladu 

upevněna vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profïly zapuštěné v betonovém 

základu. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem.  

Míry: výška 2500 mm 

 

 



Panel MBZ 

Výrobce: URBANIA (www.urbania.cz) 

Celodřevěný informační panel MBZ vyrobený z dubového dřeva je svým vzhledem vhodný 

do přírody, na turistické stezky, okraje lesa, do parků či zámeckých zahrad. Dřevo natřeno 

lazurovacím lakem. Motiv tištěný INKjetovou technologií s kvalitou 720dpi barvami na bázi 

ředidel a následně laminován lesklou UV fólií antigrafity pro odolnost sprejerům a pro 

zvýšení odolnosti v exteriéru. Motiv je proveden na Al rovném plechu. 

Míry: šířka motivu 1200 mm, výška motivu 1000 mm, výška panelu po ukotvení 2050 mm 

 
 

Altán osmiboký 

Výrobce: URBANIA (www.urbania.cz) 

Turistický přístřešek - zastřešený atlán osmihranného půdorysu, průměr 6000 mm, výška 

3500 mm. Nosné sloupy - 8 kusů, průměr 250 mm - z dubového dřeva. Kůly jsou ořezány na 

jádro, obroušeny a natřeny napouštěcím nátěrem a dvěma vrchními nátěry Sokrates. Jsou 

zapuštěny do země a pod úrovní terénu opatřeny asfaltovým nátěrem. Pozednice pro umístění 

vazby je ze smrkových fošen a celá vazba střechy je vyrobena ze smrkových zdvojených 

fošen. Střecha je pobita deskami. Desky i fošny jsoou obroušeny a opatřeny ochranným 

nátěrem proti plísním a škůdcům. Střecha je pokryta bostonským šindelem a spodní okraje 

jsou ukončeny pozinkovanou okapničkou. Vybavení: šest lavic po dvojicích v sestavě vždy se 

stolem z dubového dřeva, rozmístěno po obvodu přístřešku. Jedna rozteč kůlů po obvodě 

(2,3m) je vyplněna částečně shora deskami a tvoří plochu pro uchycení nářadí na opravu kol. 

Stoly a lavice jsou pevně zapuštěny do země. Altán, stoly i lavice jsou vysoce odolné proti 

vandalismu. 



 
 

MOBILIÁŘ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

 

Roplay 123 (www.karim.cz) 

Doporučený věk: od 3 let 

Délka x šířka x výška (mm): 2880 x 3300 x 2710 

Max. výška volného pádu (mm): 1750 

Hmotnost nejtěžšího dílu (kg): 50 

Celková hmotnost prvku (kg): 280 

Min. nárazová zóna (mm): 6300 x 6500 

Min. nárazová plocha (m2): 30,9 

  



Kombinovaná herní věž (www.karim.cz) 

Doporučený věk: 3 – 14 let 

Délka x šířka x výška (mm): 5250 x 6680 x 4000 

Max. výška volného pádu (mm): 2310 

Rozměr největšího dílu (mm): 150 x 150 x 4500 

Celková hmotnost prvku (kg): 890 

Min. nárazová zóna (mm): 9800 x 8790 

Min. nárazová plocha (m2): 67 

Obvod min. nárazové zóny (m): 33 

Provedení: Akát 

Materiál náraz. zóny (herního prostoru): písek, štěrk, kůra, dřevěné štěpky, pryžová dlažba 

 



Ryba na pružině (www.karim.cz) 

Doporučený věk: 3 – 12 

Délka x šířka x výška (mm): 1000 x 240 x 900 

Max. výška volného pádu (mm): 520 

Rozměr největšího dílu (mm): 1000 x 240 x 1650 

Hmotnost nejtěžšího dílu (kg): 28 

Celková hmotnost prvku (kg): 28 

Min. volný prostor (mm): 3500 x 3000 x 2400 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výřez z územního plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výřez z územního plánu města Ostravy 

 
Legenda k územnímu plánu 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Podrobné informace o katastrálním území Heřmanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zdroj: www.cuzk.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Propočet nákladů navrhovaného řešení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednotkové ceny byly převzaty z publikace Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury (2010), která je ke stažení na webovém portálu Ústavu územního rozvoje 

(www.uur.cz). Ceny kusů mobiliáře jsou převzaty od výrobců. Ceny jsou velice orientační. 

K ocenění stavebních objektů jsem použil Cenové ukazatele (www.stavebnistandardy.cz). 

 

1. Zemní práce 

 

Manipulace s ornicí ornice a přemístění do 250 m 

Výměra (m3) Jednotková cena Cena 

80 70 Kč/ m3 5 600 Kč 

 

Obnovení asfaltového povrchu  

Výměra (m3) Jednotková cena Cena 

405 1 400 Kč/ m3 567 000 Kč 

Pozn.: úsek 900 m 

 

Odstranění křovin  

Výměra (m3) Jednotková cena Cena 

100 66 Kč/ m2 6 600 Kč 

 

Rozrušení asfaltového povrchu  

Výměra (m3) Jednotková cena Cena 

50 715 Kč/ m2 35 750 

 

Založení trávníku na hlušině  

Výměra (m2) Jednotková cena Cena 

10 45 Kč/ m2 450 

 

Celkem zemní práce: 615 400 Kč 

 

 

 

 



 

2. Inženýrské sítě 

 

Přípojka elektro (zemní kabel 25mm2) + zemní práce  (výkop, pažení, obsyp, zásyp) 

Výměra (m) Jednotková cena Cena 

225 2 835 Kč/ m 637 900 Kč 

 

Přípojka kanalizace (plast, DN 200) + zemní práce  (výkop, pažení, obsyp, zásyp 

Výměra (m) Jednotková cena Cena 

200 6 400 Kč/ m 1 280 000 Kč 

 

Vodovod (plast, DN 100) + zemní práce  (výkop, pažení, obsyp, zásyp 

Výměra (m) Jednotková cena Cena 

202 4 660 Kč/ m 941 300 Kč 

 

Celkem inženýrské sítě: 2 859 200 Kč 

 

3. Komunikace 

 

Pevný povrch (kryt z asfaltu)  

Výměra (m2) Jednotková cena Cena 

620 2 300 Kč/ m2 1 426 000 Kč 

 

Celkem komunikace: 1 426 200 Kč 

 

4. Stavební objekty 

 

Penzion 

Výměra (m2) Jednotková cena Cena 

810 6 921 Kč/ m3 5 606 000 Kč 

Pozn.: Použil jsem zatřízení jako 803.8 Chaty pro individuální rekreaci (svislá nosná 

konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty) 

 



Půjčovna kol 

Výměra (m2) Jednotková cena Cena 

250 5 410 Kč/ m3 1 352 200 Kč 

Pozn.: Použil jsem zatřízení jako 803.9 Domky bytové se služebním  vybavením  (svislá 

nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty) 

 

Celkem stavební objekty: 6 958 500 Kč 

 

5. Mobiliář a sportoviště 

 

Lavičky 

Kusů Jednotková cena Cena 

30 6 090 Kč/ m3 182 700 Kč 

 

Odpadkové koše 

Kusů Jednotková cena Cena 

10 1 658 Kč/ m3 16 580 Kč 

 

Stojany na kola 

Kusů Jednotková cena Cena 

5 15 000 Kč/ m3 75 000 Kč 

 

Altány 

Kusů Jednotková cena Cena 

3 85 500 Kč/ m3 256 500 Kč 

 

Tenisový kurt 

Kusů Jednotková cena Cena 

1 400 000 Kč/ m3 400 000 Kč 

 

Roplay 123 

Kusů Jednotková cena Cena 

1 100 000 Kč/ m3 100 000 Kč 



Celkem mobiliář a sportoviště: 976 780 Kč 

 

 

Celková cena 

Zemní práce         615 400 Kč 

Inženýrské sítě      2 859 200 Kč 

Komunikace     1 426 200 Kč 

Stavební objekty      6 958 500 Kč 

Mobiliář a sportoviště        976 780 Kč 

CELKEM  12 836  080 Kč 

 


