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1. Úvod 

 
1.1 Předmět bakalářské práce 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh rekreačně – sportovního areálu v Klimkovicích, 

Havlíčkově ulici. V bakalářské práci jsou navrženy tři odlišné varianty návrhu, kdy jedna 

z nich je zpracována podrobněji včetně konečného propočtu nákladů. Před samotným 

návrhem bude proveden průzkum technického a morálního opotřebení stávajícího 

rekreačně – sportovního areálu, jehož jádrem jsou dva letní otevřené bazény. Na základě 

tohoto průzkumu se navrhne doplnění areálu o další aktivity tak, aby areál byl využit 

celoplošně a hlavně celoročně. Vyhodnocení průzkumu bude jedním z výchozích podkladů 

pro samotný návrh. Práce bude respektovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. 

 

 Práce se bude skládat z textové a grafické části. Součástí práce bude také návrh 

technické infrastruktury, návrh dopravního řešení a návrh veřejné zeleně.  

 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 
 

Cílem bakalářské práce je vypracovat studii návrhu revitalizace rekreačně – sportovního 

areálu v Klimkovicích, Havlíčkově ulici, která bude v souladu s územním plánem města 

Klimkovice a požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  

 

 Podstatou mého návrhu bude vybudování celoročního rekreačně – sportovního 

areálu, který by byl určen široké veřejnosti všech věkových kategorií a také, který by byl 

přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.,o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Cílem je 

především vybudovat zázemí pro kvalitní využití volného času obyvatel města Klimkovic i 

blízkého okolí. Dalším cílem je rozšířit nabídku sportovních a rekreačních aktivit města a 

podpořit tak turistický ruch ve městě, protože podobný areál ve městě není.  
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1.3 Podklady 
 

Výchozími podklady pro vypracování bakalářské práce pro mne především byly: 

 

-  Prohlídka stávajícího areálu spolu s pořízením fotodokumentace stávajícího stavu 

-  Územní plán města Klimkovice 

-  Výpis z katastru nemovitostí dotčených parcel a blízkého okolí 

-  Mapové podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zabaged, 

 ortofoto) 

-  Mapové podklady z www.gisova.ova.cz a www.mapy.cz 

-  Výkresová dokumentace stávajícího stavu 

-  Projektová dokumentace – oprava koupaliště v Klimkovicích, Hydro Koneko s.r.o. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Názvosloví 

 

Budova – Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [1] 

 

Podlaží – Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné 

konstrukce stropu , rozlišuje je se podlaží nadzemní a podzemní. [1] 

 

Nadzemní podlaží – Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části 

výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m 

pod obvodu domu, nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží 

atd.,včetně podlaží ustupujícího. [1] 

 

Podzemní podlaží – Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části 

níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m 

po obvodu domu. [1] 

 

Konstrukční výška – Svislá vzdálenost úrovní vymezující následná podlaží (měřeno mezi 

horními povrchy po sobě následujících nosných stropních konstrukcí). [1] 

 

Světlá výška – Svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu 

téhož podlaží. V obytných místnostech kromě obytných místností v rodinných domech, 

musí být nejméně 2,6 m, v podkroví 2,55 m. [1] 

 

Stavba – Stavbou se rozumí veškerá stavební díla , které vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedením, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [6] 

 

Stavební objekt – Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část 

stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům). [1] 
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Místnost – Prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo 

konstrukcí krovu a pevnými stěnami. [8] 

 

Osoba s omezenou schopností pohybu – Řešení pro osoby s omezenou schopností 

pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským 

kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné 

pomůcky  pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tři let. [9] 

 

Osoby s omezenou schopností orientace, osoby se zrakovým postižením – Řešení pro 

osoby se zrakovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb osoby bez vizuální 

kontroly, která k orientaci používá pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také 

vodícího psa – osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností – 

osoba slabozraká.[9] 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace, osoby se sluchovým postižením – 

Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak osob 

bez sluchového vjemu – osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, 

které využívají indukční poslech – osoby nedoslýchavé. [9] 

 

Vodící linie – Vodící linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci 

nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriérů, Do průchozích prostor 

podél vodící linie se neumisťují žádné předměty, vodící linie jsou přirozené vodící linie a 

umělé vodící linie. Přednostně se provádí přirození vodící linie. [9] 

 

Parkování – Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [3] 

 

Odstavování, dlouhodobé stání – Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní 

komunikace zpravidla v místě bydliště,  případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, 

kdy se vozidlo nepoužívá. [3] 

 

Parkovací stání – Plocha určená pro parkování nebo odtavení vozidla. [3] 
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Chodník – Část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce. Chodník 

bývá oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně. [3] 

 

Prostor místní komunikace – Prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému 

dopravnímu provozu (vozidlům i chodcům), popř. pobytu, dopravě statické i dynamické 

včetně pásů zeleně a v úsecích mimo území zastavěné nebo zastavitelné včetně tělesa 

místní komunikace. Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor.[4] 

 

Hlavní dopravní prostor – Část prostoru místní komunikace u komunikací funkčních 

skupin A, B a C s postranními obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního 

odstupu, u komunikací bez postraních obrubníků vymezená šířkou mezi vodícím a/nebo 

záchytným bezpečnostním zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou 

koruny komunikace. Do hlavního dopravního prostoru se započítává střední dělící pás do 

šíře 20 m, popř. střední zvýšený (i nezvýšený) tramvajový pás, se všemi v nich umístěnými 

zařízeními (svodidly, stožáry apod.) a pruhy autobusové a/nebo trolejbusové, cyklistické, 

parkovací a parkovací pásy. [4] 

 

Přidružený prostor- Část prostoru místní komunikace mezi hlavním dopravním 

prostorem a vnějším okrajem prostoru místní komunikace. Je využívám statickou i 

dynamickou dopravou a zejména chodci a cyklisty. Je to prostor nad přidruženými 

pruhy/pásy a/nebo chodníky včetně zeleně, pokud se nejedná o postranní pás, jehož šířka je 

větší než 8,00 m, popř. 3,00 m. [4] 

 

Parkovací záliv – Parkovací pruh/pás, který není souvislý v celé délce mezi křižovatkami 

(může mít jedno a více stání). [4] 

 

Kancelář – Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více 

kancelářských pracovišť. [2] 

 

Provozovna stravovacích služeb – Soubor místností a prostor pro výrobu, přípravu a 

skladování pokrmů, jejich uvádění do oběhu a pro další související činnost. [5] 

 

Plavecký bazén – Bazén s teplotou vody ke koupání 28 oC nižší.[7] 
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Brouzdaliště – Nádrž s největší hloubkou vody ke koupání 40 cm. [7] 

 

Biotop –Jezírko fungující bez technického čisticího systému, voda se čistí pomocí rostlin a 

mikroorganismů ve štěrkovém loži. [11] 

 

Zastavěné území – Území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 

zákona, nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná 

část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. [6] 

 

Nezastavěné území – pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy. [6] 

 

Zastavitelná plocha – Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje. [6] 

 

Nezastavitelný pozemek – Pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá 

vydaný územní plán, a to pozemek veřejné zeleně a parku sloužící k obecnému užívání; 

v intravilánu zemědělský pozemek nebo soubor sousedících zemědělských pozemků o 

výměře větší než 0,5 ha, s tím, že do tohoto souboru zemědělských pozemků se nezahrnují 

zahrady o výměře menší než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných pozemků; 

v intravilánu lesní pozemek nebo soubor lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha. [6] 

 

 

2.2 Územní plán města Klimkovic 

 

2.2.1 Základní informace 

Zastupitelstvo města Klimkovic rozhodlo na svém zasedání v roce 2009 pořídit nový 

územní plán města Klimkovic. Projekt „Územní plán Klimkovice“ byl spolufinancován 

z prostředků Evropské unie. Nový územní plán by měl nahradit starý územní plán, který 

byl zastupitelstvem města schválen 18.4.2001 a od svého usnesení po rozhodnutí o vydaní 

nového územního plánu prošel čtyřmi změnami. Spolu s územním plánem byla vydána i 

obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu 

města Klimkovic. [15, 10] 
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Pořizovatel:  město Klimkovice    

  Lidická 1 

  Klimkovice 742 83 

  v zastoupení Ing. Pavlem Malíkem 

 

Zpracovatel:  Ing. arch. Ludmila Konečná  

  Novinářská 3 709 00 

  Ostrava 

 

2.2.2 Funkční využití ploch a regulativy 

Město Klimkovice je rozčleněno do jednotlivých ploch (zón) podle jejich funkčního 

využití. Pro každou plochu v územním plánu je uvedeno ve vyhlášce č.5/2005, jaká jsou 

pravidla a jaké stavby se smí umisťovat v jednotlivých zónách.  

 

 Řešené území je urbanisticky členěno na zastavěnou část města a nezastavitelné 

území. Zastavěná část je členěna na obytné území, výrobní území a území individuální 

rekreace. Obytné území zahrnuje zóny bydlení, občanské vybavenosti, obytně – obslužné a 

smíšené. Nezastavitelné území zahrnuje zónu územního systému ekologické stability 

krajiny, zónu lesa a zónu zemědělské krajiny. [10, 23] 

 

2.2.3 Zóna občanské vybavenosti 

Řešené území se nachází z hlediska územního plánu v zóně občanské vybavenosti, přesněji 

v zóně pro hřiště, sportoviště a koupaliště. Z hlediska obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 

se v zóně občanské vybavenosti smí umisťovat stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, 

sociální péči, spoje, nevýrobní služby, maloobchod, veřejné stravování, ubytování, 

tělovýchovu, stavby pro správu a řízení, pro požární bezpečnost. 

 

 V nezastavěných plochách stavebních pozemků se doporučuje umisťovat zeleň. 

Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily musejí být umístěny uvnitř 

jednotlivých areálů či staveb v normových hodnotách dle předpokládaného stupně 

automobilizace. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků křižovatek a 

sjezdů k objektům. [10, 23] 
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3. Poznatky o řešeném území 

 

3.1 Město Klimkovice 

 

Klimkovice jsou malé slezské město při jihozápadním okraji statutárního města Ostravy na 

nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. Klimkovice 

leží v těsné blízkosti ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou. Město spadá do 

okresu Ostrava – město. Součástí města Klimkovic jsou městské části Josefovice, 

Václavovice, Mexiko a Hýlov s věhlasným Sanatoriem Klimkovice. Klimkovický katastr 

se všemi městskými částmi měří 1 423 ha.  

 

 Uprostřed města se nachází jeho historické jádro se zachovalou urbanistickou 

skladbou, úzkými uličkami, dlážděným náměstím s loubím a částečně zachovalou 

měšťanskou zástavbou. Dominantou města je silueta bizarní věže kostela a starobylého 

zámku. Dnešní Klimkovice se chtějí čím dál více přizpůsobit požadavkům a úrovni jiných 

lázeňských měst.  

 

 Klimkovice jsou v dnešní době velmi vyhledávanou lokalitou pro výstavbu. Velkou 

výhodou města je malá vzdálenost od Ostravy, dobrá dostupnost veřejnou hromadnou 

dopravou a po vybudování dálnice D 1 také výborná dopravní dostupnost. Velkou mírou se 

na zatraktivnění okolí podepsala již zmiňovaná Sanatoria Klimkovice a relativně dobré 

životní prostředí oproti jiným obcím a městským částem Ostravy. [15, 19] 

 

3.1.1 Poloha, základní informace 

Klimkovice leží na silnici II/647 Bravantice – Klimkovice – Poruba – Zábřeh – Hrušov - 

Bohumín. V blízkosti se také nachází dálniční přivaděč dálnice D 1 (Obr. 1).  Klimkovice 

se rozkládají přibližně na 49° 47' severní šířky a na 18° 08' východní délky. Klimkovice 

patří do mírně teplého klimatického pásu. Nejvyšším místem klimkovického katastru je 

vrch Mezihoří (382 m n. m.), nejnižší místo je při odtoku řeky Polančice (238 m n. m.). 

[15]  
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Obr. 1  Dopravní dostupnost města [14] 

 

3.1.2 Počet obyvatel, statistické údaje 

Při posledním sčítání obyvatel k 1.1.2010 mělo město Klimkovice i se svými městskými 

částmi 4 153 obyvatel. Oproti sčítání v roce 2000 byl nárůst obyvatelstva o více než 10 %. 

Průměrný věk obyvatel města Klimkovic k 31.12.2006 byl 40 let a největší nárůst obyvatel 

byl zapříčiněn přistěhováním, nejméně narozením. [15] 

  

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel [15]  Tab. 2 Počet obyvatel jednotlivých městských částí 

       [15] 

 

Rok Počet obyvatel 
2000 3 772 

2001 3 764 

2002 3 790 

2003 3 803 2004 3 816 

2005 3 871 

2006 3 906 

2007 3 979 

2008 4 037 

2009 4 080 

2010 4 153 
 

 

Městská část Počet obyvatel 
Městská část 
Klimkovice 

3 317 

Městská část Josefovice 308 

Městská část Hýlov 206 

Městská část 
Václavovice 

322 
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  Graf 1 Nárůst počtu obyvatel v rozmezí deseti let [15] 

 

 

3.2 Historie města 

 

Podle dochované pověsti byla původní osada na blízkém západním návrší od dnešní 

polohy Klimkovic, zvaném „Láně“. Později, patrně po nějakém vpádu nepřátel, z tohoto 

místa odešli a na památku zde zasadili památnou lípu, která zde byla celá staletí, ale 

bohužel roku 1947 ji zasáhla bouře a lípa shořela. (obr. 2) 

 

 

 Obr. 2 Pomník památné lípy [15] 
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 Klimkovice byly původně osada s tvrzí a dostaly nejspíše jméno po svém 

zakladateli Klementu, kterému říkali Klimek. Nejstarší historie Klimkovic je spojena 

s rodem pánů z Kravař, zejména pak s Benešem I., který byl oblíbenec krále Václava IV a 

který po roce 1383 povýšil osadu na město a vymohl pro něj i městský znak. Klimkovice 

dostaly městská práva, řadu výsad a založením náměstí se mohlo město začít rozrůstat.  

 

 Dalším a to již podloženým pánem Klimkovic byl Beneš II. z Kravař, stoupenec 

krále Zikmunda. Po jeho smrti se majitelé Klimkovic stále měnili kvůli sporům o dědická 

práva. Za zmínku rozhodně stojí Hynek II. z Vrbna, který udělil Klimkovicím řadu výsad. 

Udělil městu právo vařiti pivo ve svém pivovaru, nazývajícím se Buduněk, který stával 

uprostřed náměstí. Dalším důležitým právem, který zapříčinil rozmach řemesel bylo právo 

mílové, podle kterého se do jedné míle od Klimkovic nemohl usadit žádný řemeslník, 

kromě těch potřebných ve městě. Město chráněné těmito právy zaznamenalo rozkvět 

řemesla a obchodu. Ve městě byly krámy řezníků, pekařů, obchod s krejčovskými látkami, 

s vlnou, solí a hrnčířským zbožím. 

 

 Když se stal Hynek II. z Vrbna opavským hejtmanem, prodal roku 1572 celé své 

panství Janu Bravantskému z Chobřan a ten je o rok později prodal Ondřeji Bzencovi 

z Markvartovic, pánu na Porubě. Ten zahájil přestavbu zámku, který jej přeměnil ve 

čtyřkřídlou zděnou budovu stavěnou v renesančním slohu, která měla tenkrát tři patra a 

v každém rohu měla honosnou věž. V té době byl také postaven kostel sv. Kateřiny, do 

kterého Ondřej umístil svou rodinnou hrobku. Po jeho smrti opět Klimkovice měnily 

majitele, protože Ondřej Bzenec nezanechal žádného dědice, a jelikož zanechal několik 

závětí, rozdělilo se klimkovické panství. 

 

 Na základě soudních sporů se stal držitelem klimkovického panství Jan straší 

Vlček, ale spory o vlastnická práva pokračovaly. Až roku 1612 spory mezi nápadníky 

klimkovického panství a Janem starším Vlček utichly, když jim Jan starší Vlček vyplatil 

22 400 zlatých. Tak se stali Vlčkové jedinými majiteli klimkovického panství na celých 

323 let až do první pozemkové reformy po roce 1920. Za doby Mikuláše Vlčka, syna Jana 

staršího Vlčka, si můžeme vytvořit představu o velikosti Klimkovic. Z dochovaných údajů 

je patrné, že panství bylo na svou dobu značně rozvinuté. V roce 1643 bylo 

v Klimkovicích 13 domů šenkovních, 14 řemeslníků, 9 chalupníků, 3 zahradníci a 2 hofeři. 

V živočišné výrobě se na zdejším panství chovalo 2 200 ovcí, 484 krav, 120 vepřů, 170 
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koní a 22 klisen. Poddaní na území panství chovali 4 508 ovcí, 724 krav a 400 koní. Po 

Mikulášově smrti připadlo celé panství jeho nezletilému synovi Jindřichu Vilému. Proto 

celé panství spravoval jeho strýc Bedřich Jiří Vlček. Za jeho vlády převzali Vlčkové novou 

víru, poněmčili se a přepsali své příjmení na Wilczek.  

 

 Jindřichu Vilému Wilczekovi se přijetím nové víry otevřela cesta k vysokým 

hodnostem a úřadům. Po sňatku s bohatou hraběnkou vyženil velký statek v Dolním 

Rakousku. Po svých příbuzných zdědil nebo od nich přikoupil na Těšínsku Ráj, Koňskou, 

Zámrsk, na Ostravsku Heřmanice Vrbici, Muglinov, Hrušov a Slezskou Ostravu, na 

Opavsku Velkou Polom s vesnicemi Vřesina, Čavisov, Horní Lhota, Malá Lhota, 

Budišovice a Krásné Pole a dále Porubu, Dolní Polanku a Hlučín. Za svého života založil 

novou osadu Janovice a pak Josefovice. Tato doba byla pro Klimkovice dobou největšího 

územního rozmachu. Spolu s již zmiňovanými vesnicemi měly Klimkovice 328 domů a 

2482 obyvatel, většinou českého původu. V té době se o Klimkovicích říkalo, že jsou 

posledním ryze českým městem ve Slezsku a je za toto hodné obdivu. Jindřich Vilém 

Wilczek zemřel ve Vratislavi a byl na své přání pochován v rodinné hrobce, kterou nechal 

vybudovat jako boční kapli u farního kostela. Jeho stavba byla v byzantském slohu 

s kopulí, která dodává kostelu zvláštní architektonický ráz.  

 

 Jindřich Vilém Wilczek po sobě zanechal dva syny. Mladšímu Josefu Baltazarovi 

odkázal statky Ráj a Zámrsk na Těšínsku. Ostatní statky odkázal svému staršímu synovi 

Josefu Wilczkovi. I on dosáhl vysokých úřadů. V té době byl náš kraj sužován vpády a 

drancováním pruských vojsk, které nejspíše zde z Pruska zavlekli zákeřnou nemoc. 

Morová epidemie zasáhla i samotné Klimkovice. Na mor zemřelo 381 obyvatel 

z celkového počtu asi 1 000 obyvatel Klimkovic. Za vlády Josefa Wilczka propukly na 

Opavsku a Těšínsku selské bouře, kterým předcházelo vykořisťování poddaných, kteří byli 

k plnění svých poddanských povinností nuceni tělesnými tresty a vězením. Tyto spory 

s vrchností ukončilo až zrušení nevolnictví v roce 1784.  

 

 I přes neobyčejný politický a hospodářský vzestup klimkovického panství za 

nejmocnějších z Wilczků zůstaly Klimkovice pořád malým především zemědělským 

městečkem. Počet řemeslníků se ve městě dále nezvyšoval. Josef Maria Wilczek nevyužil 

ani  vynikající a lákavé nabídky své doby, kdy šlo o první nálezy uhlí na Ostravsku , které 

byly nalezeny v Klimkovicích Pod vinohrady a u Slezské Ostravy. Wilczkové však odmítli 
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lákavou nabídku státu k dolování. Město se tak mohlo stát střediskem průmyslového 

rozvoje kraje.  

 

 Jako černý stín v historii Klimkovic je považován den, kdy 30. srpna 1848 město 

vyhořelo. Požár vznikl v obecní hospodě na náměstí. V ten den lehlo popelem 98 domů, 37 

stodol s obilím a místní pivovar. Tento požár si vyžádal také 3 lidské životy. Neuplynulo 

ani šest let a Klimkovice zasáhl další ničivý požár, který vypukl na místní faře a záhy se 

přemístil na kostel s věží a na zámek. Dále také lehlo popelem dalších 28 domů a 7 stodol, 

zahynuli 2 osoby.  

 

 Žalostný stav vyhořelého zámku donutil roku 1854 hraběte Jana Nepomuka Josefa 

Ambrože Wilczka k přenesení rodinného sídla do Dolních Rakous. Stejně v roce 1848 

padly všechny výsady šlechty, zaniká feudální řád a s ním i panství klimkovické. Pro 

šlechtu to znamenalo definitivní konec feudálních výsad a ztrátu neomezené moci nad 

poddanými. Pro obyčejný lid naopak konec útisku a osvobození od poddanských 

povinností.  

 

 Klimkovice byly opět po padesátiletému začlenění do kraje těšínského připojeny 

k nově vzniklému politickému okresu Opava. V čele každého politického okrasu stál 

hejtman a vznikly nové okresní soudy, které byly pro všechny obyvatele bez rozdílu stavu 

a povolání. Dalšími rozhodujícími změnami byly změny hospodářské. Rozvíjela se těžba 

uhlí na Ostravsku a vznikaly první průmyslové podniky, zejména pak Vítkovické železárny 

s vysokými pecemi a železářskými závody. Hornictví a ocelářství potřebovalo stále více 

pracovníků, kteří po zrušení nevolnictví přicházeli z celého Ostravska. I mnoho obyvatel 

Klimkovic se hlásilo do ostravských podniků s vidinou větších příjmů pro lepší 

zabezpečení rodiny.  

 

 Léta následující po roce 1848 byla pro Klimkovice také obdobím vyvrcholení boje 

proti potlačování národního charakteru města a proti sílící germanizaci. Klimkovice si ale i 

přesto zachovaly svůj ryze český ráz. Pro lepší spojení Klimkovic s Ostravou byla v roce 

1910 vybudována železnice spojující Klimkovice s Polankou a Svinovem.  

 

 Začátkem 20. století byl rozmach Klimkovic zmařen příchodem první světové 

války, která přišla náhle a nečekaně. Stovky mužů muselo odejít do války a opustit tak své 
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rodiny. Válka měla trvat jen pár týdnů, ale protáhla se na čtyři roky. Opuštěná hospodářství 

upadala, odvodem koňů nebylo potahů, a také se brzy projevil nedostatek potravin. Byl 

zaveden lístkový systém  pro přidělování potravin a byly odvezeny zvony a píšťaly varhan 

z kostela. Z první světové války padlo z klimkovického okresu celkem 376 obyvatel, 

z toho 63 občanů přímo z Klimkovic. Jejich jména byla vytesána do pískovcového 

pomníku obětem I. světové války, který v dnešní době stojí v městském parku Petra 

Bezruče. Dne 28. října 1918 vznikl samostatný stát Československá republika. Na druhý 

den byly plánovány mohutné oslavy, na kterých se sešli zástupy lidí s lampióny, ke kterým 

se ještě připojily průvody ze Svinova a z Polanky. Dvoutisícový průvod se odebral 

k památné slovanské lípě na Láni a pak zpět na náměstí.  

 

 21. října 1921 se v Klimkovicích poprvé rozzářily žárovky a město bylo plně 

elektrifikováno. 

 

 Okupace města v letech 1938 – 1945 byla jistě nejtemnějším obdobím jeho historie. 

Město bylo začleněno do tzv. pátého okupačního pásma. 9. října 1938 vstoupila do 

Klimkovic německá vojska. Bezprostředně po obsazení Klimkovic začali Němci 

prosazovat nový pořádek. Klimkovice dostaly nový název „Königsberg“, úřední řečí se 

stala němčina, byly odstraněny všechny české nápisy a nahrazeny německými, z průčelí 

radnice zmizel městský znak, vedení škol přešlo do rukou německých učitelů, byla 

rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol, byla zrušena česká veřejná knihovna a knihy 

byly zabaveny a odvezeny. V roce 1939 byly donuceny k vysídlení sestry dominikánky a 

jejich budovy kláštera byla přeměněna na „Domov německé mládeže“. Naprosto necitlivě 

byla zbourána budova radnice, která stála uprostřed náměstí a které si říkalo „Buduněk“. 

Povýšené sebevědomí německého obyvatelstva dostalo krutou ránu při těžké porážce 

německých armád u Stalingradu. Postupně se začaly jejich představy o tisícileté říši 

rozplývat. V březnu 1945 se objevila nad Klimkovicemi první sovětská letadla, která 

svrhla několik bomb na osadu Janovice. Dne 26. dubna 1945 zahájila sovětská vojska útok 

na město. Mnoho domů bylo zničeno nálety a ničivými požáry. Město se začalo pomalu 

měnit na rozvaliny. 1. května pronikly do města první oddíly sovětské armády a hustým 

kouřem hořících domů se probíjeli do středu města. Osvobozené obyvatelstvo vybíhalo ze 

svých úkrytů a vítali osvoboditele. Ze zámku již podruhé vyšlehly plameny. Požár zámku, 

založený místními Němci, tak dovršil dílo válečné zkázy města. Klimkovice byly válkou 

velmi těžce poškozeny. Z celkového počtu 578 obytných domů zůstalo jen 43 
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nepoškozených., veškeré škody napáchané válkou byly odhadnuty na 50 miliónů Kčs. Za 

II. světové války zahynulo 13 místních občanů. 

 

 Válkou postižené Slezsko potřebovalo urychlenou pomoc. Mimořádné prostředky 

pro účely obnovy byly uvolněny vládou republiky, ale byly určeny především na obnovu 

národního hospodářství a k záchraně státního majetku. Rozsáhlá akce na podporu řešení 

svízelné situace slezského obyvatelstva „Budujeme Slezsko“, ke které dali podnět 

akademická malířka Helena Salichová z Polanky nad Odrou a Jindřich Šajnar z Krásného 

Pole, kdy hlavní myšlenkou bylo požádat česká a moravská města o převzetí kmotrovství 

nad postiženými obcemi Slezska. Kmotrem Klimkovic se stalo hlavní město Praha. 

 

 V únoru roku 1948 po ostrých politických bojích se Komunistická strana 

Československa uchopila moci v zemi. Strana začala postupně omezovat působení 

demokratických struktur státu a otevřela si cestu k prosazování přeměn našeho státu 

v socialistický stát sovětského vzoru. Začal proces znárodňování průmyslu, 

združstevňování živností a kolektivizace půdy. Jako první v okrese vzniklo v Klimkovicích 

JZD Ostravan, které patřilo po řadu let k nejlepším v okrese Nový Jičín. Družstvo zaniklo 

31.12.1990. 

 

 Zcela nová historie se začala psát i pro Klimkovice po listopadu roku 1989. Přišel 

návrat k demokratickým principům v politice, k soukromému vlastnictví v podnikaní a 

k tržním vztahům v ekonomice. Po čtyřiceti letech se v červnu 1990 konaly opěr 

demokratické volby. V poměrně v krátkém čase vyrostly v Klimkovicích desítky nových 

soukromých podnikatelů, v privatizačním procesu přešla opět většina obchodů a podniků 

do soukromých rukou. V této nelehké době plné politických a ekonomických změn se 

naskytla pro Klimkovice snad největší příležitost v jeho dějinách – výstavba lázní Nový 

Darkov na území Klimkovic v okolí Hýlova. 5. prosince 1991 byl položen základní kámen 

tohoto velkého díla. Tento okamžik zavazoval Klimkovice, aby se v krátkém čase 

přizpůsobily požadavkům a úrovni lázeňských měst. V roce 1991 skončila rozsáhlá 

rekultivace městského sadu Petra Bezruče. Na podzim 1992 bylo dokončeno nové 

zdravotní středisko a ve stejnou dobu byla zahájena velmi nákladná stavba kanalizačních 

sběračů, která byla za pomocí dotací z evropských fondů dokončena v tomto roce. [15] 
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3.2.1 Znak města 

Znak město Klimkovice získalo při svém povýšení v roce 1383 (Obr. 3). Získal ho pro něj 

jeho zakladatel a zároveň i královský komorník Beneš I., z rodu Pánů z Kravař. Znak tvoří 

červený štít se stříbrným dvouocasým, korunovaným lvem a se zlatou zbrojí, na zeleném 

návrší, které mělo symbolizovat místo dřívějšího založení původní osady. Symboliku lva 

lze snadno odvodit z původního německého názvu města „Königsberg“, neboli „Králův 

vrch“. Jako město královské však Klimkovice nikdy v minulosti nevystupovaly. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 3 Znak města Klimkovic[15] 

 

3.2.2 Prapor města 

Svůj prapor jako symbol soudržnosti a pospolitosti má město Klimkovice od roku 2002 

(Obr.4). Poprvé byl prapor představen veřejnosti 14. září 2002 v zasedací síni radnice na 

slavnostním zasedání zastupitelstva. Podoba praporu vychází z již popsaného historického 

znaku města – list praporu tvoří dva stejně široké vodorovné pruhy, červený a zelený a 

uprostřed je stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunou a zbrojí. [15] 

 

 

  Obr. 4 Znak města Klimkovic [15] 
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3.3 Dopravní a technická dostupnost v řešeném území 

 

3.3.1 Doprava 

Územím Klimkovic prochází dálnice D 1 i se svým jediným raženým tunelem na své trase. 

Tunel je druhý nejdelší v České republice. Tunel byl postaven jako dvoutubusový a 

prochází mezi Klimkovicemi a Hýlovem. Byl postaven z důvodu ochrany životního 

prostředí a minimalizace vlivu dálnice na blízké Klimkovice. Na území Klimkovic se také 

nachází sjezd č 349, což dálniční přivaděč dálnice D 1 se silnicí II/647 (dříve označováno 

jako I/47). Mezi hlavní dopravní tepny Klimkovic patří již zmiňovaná silnice II/647 

Bravantice – Klimkovice – Poruba až Bohumín a II/478 Klimkovice – Nová Bělá – 

Hrabová – Šenov. Pro spojení mezi jednotlivými částmi města a sousedními obcemi slouží 

silnice III. třídy, např. III/4655 Klimkovice – Hýlov, III/4654 Klimkovice – Olbramice 

nebo III/4693 Klimkovice – Vřesina. Další dopravní obslužnost města zajišťují místní a 

účelové komunikace ve správě města. Řešená lokalita je přístupná z ulic Havlíčkova a 

Kotkova.  

 

 Velmi důležitou složkou dopravy pro obyvatele města je městská hromadná 

doprava, kterou pro Klimkovice z velké části zajišťuje Dopravní podnik města Ostravy. 

Dalšími dopravci je i zajišťováno spojení Klimkovic především s Bílovcem nebo 

s Vítkovem. Od řešeného území je nejbližší zastávka městské hromadné dopravy vzdálena 

570 metrů, což je zastávka v centru města s názvem „Kulturní dům“. Další zastávka „Nad 

vodárnou“ je vzdálena 657 metrů. Tyto docházkové vzdálenosti jsou již značně vysoké, 

proto by město mělo uvažovat o vybudování dalších zastávek městské hromadné dopravy, 

aby se úroveň dostupnosti zvýšila. 

 

 K dopravě je možné využít i některou z cyklostezek, které procházejí 

Klimkovicemi. Jedna z cyklostezek prochází přímo u řešeného území ulicí Havlíčkovou, 

která pokračuje až do Polanky nad Odrou.  

 

 Na území města se také nacházejí komunikace pro pěší – chodníky, které bohužel 

nejsou vybudovány ve všech částech města. Kolem řešeného území v dnešní době ještě 

chodníky také nebyly vybudovány.  
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 V centru města je pro běžný provoz zabezpečen dostatek parkovacích míst, ale 

obecně ve městě na mnoha místech parkovací a odstavná místa zcela chybí. Hlavní 

problém s odstavnými místy je především kolem bytových domů na ulici Havlíčkova a 

Nerudova, což je přímo u řešeného území. Proto se musí klást důraz na vyřešení otázky 

parkovacích míst pro zamýšlený návrh. Parkovací místa určená pro návštěvníky areálu 

nesmí být obsazována obyvateli bytových domů. [20, 14] 

 

3.3.2 Technická infrastruktura 

Kanalizace 

V dubnu roku 2012 byla v Klimkovicích dokončena výstavba a rekonstrukce kanalizačních 

sběračů. Kanalizační síť má celkovou délku cca 7 000 metrů. Stoková síť je vybudována 

z betonových a plastových trub DN 300 - 600 mm. V této době se musejí obyvatelé na 

stokou síť připojit a odstranit tak stávající septiky. Odpadní vody budou odváděny 

jednotnou kanalizační sítí přes Polanku nad Odrou do čistírny odpadních vod v Ostravě – 

Přívoze. Městská část Hýlov má samostatnou ČOV s kapacitou 480 EO. Vzhledem 

k výškovým poměrům není možné část Hýlov napojit na jednotnou kanalizaci města 

Ostravy. Pro odkanalizování Josefovic se počítá s vybudováním oddílné stokové sítě a 

ČOV s kapacitou 330 EO. V dnešní době jsou odpadní vody odváděny do septiků 

s přepadem do drenážních podmoků nebo příkopů. Ve Václavovicích je ve výhledovém 

období počítáno s výstavbou oddílné kanalizace, která by se napojila na stávající 

kanalizační síť města Klimkovic.  

 

 Dešťové vody v Klimkovicích jsou odváděny jednotnou kanalizací. [24] 

 

Vodovod 

V celém zastavěném území Klimkovic je vybudován veřejný vodovodní řád, který 

spravuje společnost SmVak Ostrava a.s. Klimkovice jsou zásobovány převážně z přehradní 

nádrže Kružberk. Voda je do vodojemu, který umístěn na Hýlově, přiváděna přivaděčem 

Záhumenice – Butovice v DN 300 – 400 mm. Kapacita vodojemu na Hýlově je 2 x 650 m3. 

Další vodojem se nachází v části Josefovice a slouží výhradně této oblasti. Jeho kapacita 

činí 250 m3. V blízkosti řešené oblasti v tzv. „Krči“ se nachází pramen s vydatností  

0,54 l/s. Tento pramen byl v minulosti využíván pro potřeby městského lihovaru. [24] 
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Plynovod 

Město je napojeno na středotlakou plynovodní síť. Mezi Klimkovice a Hýlovem probíhá 

vysokotlaké plynovodní potrubí s odorizační stanicí. [24] 

 

Elektrická energie 

Město bylo elektrifikováno již od roku 1921 a je napojeno na rozvodnou síť elektrické 

energie. V blízkosti města prochází nadzemní vedení velmi vysokého napětí o hodnotě 110 

kV a vedení vysokého napětí o hodnotě v rozmezí 1 – 35 kV. Na území města je mnoho 

distribučních trafostanic. Řešené území není tímto velmi vysokým a vysokým napětím 

ovlivněno. [24] 

 

Telekomunikační sítě 

Město je napojeno na komunikační síť. Přes území města probíhá radioreléová  trasa a na 

jeho území je umístěno také několik zařízení rádiových směrových spojů. [24] 

 

 

3.4 Limity území a ochranná pásma 

 

Dle územního plánu leží řešené území v zóně občanské vybavenosti, přesněji v zóně hřiště, 

sportoviště a koupaliště. Tato zóna vymezuje jen umístění staveb pro školství, kulturu, 

zdravotnictví, sociální péči, spoje, nevýrobní služby, maloobchod, veřejné stravování, 

ubytování, tělovýchovu, stavby pro správu a řízení, pro požární bezpečnost. 

 

 Do řešeného území zasahují ochranná pásma sdělovacích kabelů a ochranné pásmo 

nadzemního vedení nízkého napětí. Žádné další limity se v řešeném území nevyskytují. 

[10, 23] 

 

 

3.5 Občanská vybavenost v okolí řešeného území 

 

Řešené území se nachází asi 500 metrů od centra města, kde se nachází několik obchodů, 

pošta, spořitelna, několik restauračních zařízení a cukrárna. Klimkovice mají dvě mateřské 

školky, základní školu a základní uměleckou školu. Na území města se nachází také nově 
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zrekonstruované kino Panorama a budova zámku, ve které sídlí městský úřad a městské 

muzeum. V městské části Hýlov se nacházejí již zmiňovaná Sanatoria Klimkovice. Ve 

městě se nachází i řada sportovišť – sportovní areál u základní školy, fotbalové hřiště se 

sokolovnou a hřiště házenkářské. Poblíž řešeného území vznikl projekt „Parčík“, což je 

volnočasové hřiště pro děti.  

 

 

3.6 Klimatické podmínky 

 

Klimkovice leží v mírně teplém klimatickém pásu. V této oblasti převládají jihozápadní 

větry vanoucí Moravskou branou. Průměrný úhrn ročních srážek činí 705 mm. Průměrná 

roční teplota je 8,6 oC, průměrná lednová teplota -1,4 oC, průměrná červencová teplota 

18,3 oC. Průměr dnů se srážkami je 183 dnů v roce, z toho 50 dnů se sněžením. Celé 

katastrální území Klimkovic patří do povodí potoka Polančice, který je levým přítokem 

řeky Odry. Potok Polančice tvoří jednu z hranic řešeného území. [16] 

 

 

3.7 Životní prostředí 

 

Moravskoslezský kraj je považován jako nejvíce znečištěné místo v České republice. 

Přitom je pomíjen fakt, že ne všechna místa v našem kraji jsou průmyslem až tak zasažena. 

Do budoucna je v Klimkovicích zamýšleno vyhlásit nízkoemisní zónu. Důvodem 

připravovaného záměru je především fakt, že denně projede Klimkovicemi více než 8 000 

automobilů, z toho zhruba 3 000 nákladních, kdy většina z nich jenom projíždí po silnici 

II/647. Tato vyhláška má být reakcí na neúspěch několikaměsíčního jednání o zákazu 

průjezdu nákladních automobilů s nosností větší než 12 tun přes město Klimkovice.  

[16, 17] 
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4. Stávající stav a zněj vyplývající problematika 

 

4.1 Historie městského koupaliště 

 

Samotné koupaliště bylo stavěno za německé okupace města v roce 1933. V té době mělo 

koupaliště podobu jen dvou otevřených bazénů, které byly zásobovány vodou z potoku 

Polančice, kdy koryto potoka vedlo před svou regulací přes volnou plochu koupaliště 

v sousedství s ulicí Kotkova. Voda byla upravována přes podzemní nádrže naplněné 

koksem a předehřívána přes černé plechové koryto sluncem. Poté bylo koupaliště 

zásobováno vodou z blízké studny, v tzv. „Krči“. V roce 1985 byl ke koupališti dostavěn 

objekt sociálního a technického zázemí, čistírna odpadních vod a objekt menšího 

občerstvení. Výstavba měla probíhat ve dvou etapách. Na druhou etapu výstavby, která 

zahrnovala výstavbu 50 m plaveckého bazénu se skokanskou věží, již bohužel nedošlo. 

Kolem roku 2000 byla neodbornou manipulací zničena ČOV a areál začal pomalu chátrat. 

Areál již nezaručoval řádnou ochranu veřejného zdraví ve smyslu platných právních 

předpisů. To vše vyvrcholilo 21.8.2001, kdy byl areál městského koupaliště uzavřen 

krajským hygienikem za závažné porušení zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 464/2000 

Sb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Vyjádření okresního hygienika 
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4.2 Současný stav areálu 

 

4.2.1 Základní informace o území 

Na pozemcích řešeného území je v dnešní době uzavřený areál městského koupaliště. 

Koupaliště bylo uzavřeno krajským hygienikem v srpnu roku 2001 za závažné porušení 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a vyhl. č. 464/2000 Sb. V letních 

měsících je v provozu jen menší občerstvení s posezením venku. V minulosti bylo 

navrhnuto mnoho projektů na rekonstrukci areálu, všechny se ale setkaly s nedostatkem 

finančních prostředků. Na záchranu  koupaliště vzniklo v Klimkovicích občanské sdružení 

„Vize 2020“, které bojuje o jeho obnovení. Bohužel také kvůli chybějícím finančním 

prostředkům, které jim neposkytlo město, ani žádný jiný soukromý investor, se s areálem 

městského koupaliště nic neděje a dále chátrá.  

 

 Řešené území se v dnešní době rozléhá na parcelách uvedených v tabulce č.3 

(tab.3). Celková plocha území je 7 567 m2. Pro lepší využití území a ucelení areálu je 

vhodné odkoupení parcel č. 1606 a části parcely č. 1608 od soukromého vlastníka, tím by 

se plocha území zvětšila na 9 110 m2. Parcely jsou v mírném svahu směrem k jižní hranici 

pozemku, kterou tvoří potok Polančice. Průměrná nadmořská výška je 246,000 m.n.m. [13] 

 

  Tab. 3 Parcely řešeného území [13] 

Číslo parcely Výměra (m2) Vlastník 

1 602 5 524 

1 604/2 190 

1 605 1 199 

3 180/10 654 

Město Klimkovice 

 

4.2.2 Stávající objekty na území 

 V řešeném území uzavřeného městského koupaliště se nachází stávající objekt 

hygienického a technického zázemí, který byl postaven roku 1985. Objekt je zděný z cihel 

plných pálených, jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. V objektu se 

nacházejí dvě šatny, sprchy a toalety jak v oddělení pro muže, tak pro ženy (viz. příloha 

č.1, č.2). Dále objekt obsahuje menší občerstvení, sklad a technickou místnost.  
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 Dalším objektem je na řešeném území dřevěný objekt čistírny odpadních vod a 

zděný objekt menšího občerstvení. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu objektu se 

nachází zařízení, které v minulosti sloužilo k napouštění bazénových nádrží vodou 

z pramene v Krči. V dávné minulosti se také pro napouštění bazénu používala voda z toku 

Polančice, kdy koryto před jeho regulací protékalo přes volnou plochu koupaliště 

v sousedství s ulicí Kotkovou. Trasa je patrná z katastrální mapy (obr. 5). Voda byla 

upravována přes podzemní nádrže naplněné koksem a předehřívána přes černé plechové 

koryto sluncem. 

 

 

Obr. 5 Náhled katastrální mapy [13] 

 

 U vstupu do areálu koupaliště je umístěna stavební buňka, která sloužila pro 

vybírání vstupného a zároveň jako stanoviště plavčíka.  

 

 Základem koupaliště jsou však dvě stávající betonové vany, které sloužily jako 

bazén pro plavce a bazén pro neplavce. Bazén pro plavce je o rozměrech 25 x 20 metrů a 

má hloubku 2,3 m. Bazén pro neplavce je o rozměrech 8 x 20 metrů a má hloubku 1,5 m. 

Betonové vany jsou v dnešní době velmi narušeny, jak zubem času, tak neodbornými 
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opravami za jejich provozu. Na mnoha místech je beton značně narušen, beton odpadává, 

výztuž je obnažená a značně zkorodovaná. Vodotěsnost betonových van není zaručena. 

Kolem bazénů jsou betonová brodítka, dvě sprchy a betonová dlažba.  

 

 V areálu se dále nachází značně zarostlé hřiště pro plážový volejbal, mnoho 

dětských herních prvků, laviček a odpadkových košů. Mobiliář, který prokáže svou 

životaschopnost i do dalších let, bude v novém areálu využit.  

 

4.2.3 Stávající zeleň 

V řešeném území je zeleň značně neudržovaná. Území je pokryto náletovými dřevinami, 

stromy nejsou prořezány, vzrostlá řada tůjí zasahuje do nadzemního vedení nízkého napětí. 

V areálu je mnoho již vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů. V letním měsících je 

areál zarostlý vysokou trávou.  

 

 

4.3 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

        Obr.6 Koupaliště v době provozu [18] 
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     Obr. 7 Fotografie plaveckého bazénu se skokanským můstkem [18] 

 

 

Obr. 8 Stávající objekt hygienického a technického zázemí  
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Obr. Pohled na stávající betonové bazénové vany  
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5. Definice řešených variant 

 

5.1 Varianta 1 

 

 

Obr. 10 Varianta 1 

 

První varianta mého návrhu je ke stávajícímu stavu nejméně razantní. Počítá s rekonstrukcí 

stávajícího objektu hygienického a technického zázemí, rekonstrukcí menšího občerstvení, 

který by byl doplněn o terasu s venkovním posezením. Stavení buňka u vstupu do areálu 

by byla nahrazena menším zděným objektem, který by nadále sloužil pro vybírání 

vstupného. U všech objektů v areálu musí být zabezpečen přístup osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V této variantě by bylo nutné vybudování nové čistírny 

odpadních vod a také vybudování příjezdové komunikace k ní. Stávající objekt čistírny 

odpadních vod by byl využíván jako sklad sezónního nábytku. Rozsáhlou rekonstrukcí by 

musely projít zejména stávající betonové bazénové vany. Nejvhodnější variantou 

rekonstrukce by bylo vybetonování nových betonových van do stávajících, které by 

posloužily částečně jako bednění. Rekonstrukcí by musela projít i brodítka kolem ochozu 
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bazénu a venkovní sprchy. Je nutné pamatovat na vybudování samostatného přístupu pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace do vodní hladiny. Do menšího bazénu 

pro neplavce by byl přístup zabezpečen rampou, do bazénu pro plavce zvedákem. Všechny 

varianty budou mít společnou klidovou stezku kolem potoka Polančice, doplněnou o 

dřevěné molo pro přístup až k vodní hladině potoka, lavičkami a odpadkovými koši. 

V areálu by byla rozmístěna dětská hřiště s herními prvky, dřevěný objekt venkovních 

převlékáren, dřevěný objekt pro parkování a uzamčení kol, dřevěná lehátka, lavičky, 

odpadkové koše, hřiště pro plážový volejbal atd. Z důvodu chybějících parkovacích a 

odstavných míst kolem okolní zástavby je nutné umístit parkování pro návštěvníky areálu 

do řešeného území. Parkoviště bude zabezpečeno závorami. Stávající zeleň by byla 

zregulována, ošetřena a doplněna další vhodnou zelení.  

 

Výhody varianty:  +  zachování dnešní podoby koupaliště 

   +  menší náklady na opravy betonových bazénových van 

   +  jediné hřiště pro plážový volejbal ve městě 

 

Nevýhody varianty:  -  chybí celoroční využití areálu, sezónnost  

   -  vysoké provozní náklady  

   -  závislost areálu na příznivém počasí 

   -  nutnost vybudování nové čistírny odpadních vod 

   -  dlouhá návratnost investice do areálu 

   -  složitá rekonstrukce objektu 

   -  nutné vybudování nových rozvodů vody pro bazény 
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5.2 Varianta 2 

 

 

Obr. 11 Varianta 2 

 

Tato varianta je pravý opak od varianty předchozí, je nejvíce razantní ke stávajícímu stavu 

řešeného území. Varianta nepočítá s žádným stávajícím objektem. Je založena na 

vybudování zpevněných a nezpevněných stezek, které  by sloužily jak pěším, tak 

maminkám s kočárky, tak pro jízdu třeba na in – line bruslích. Opět je v této variantě 

počítáno s klidovou stezkou kolem potoka Polančice. V areálu by byly také dva tenisové 

kurty a jedno hřiště pro plážový volejbal. Celý areál by opět doplňovala dětská hřiště 

s herními prvky. V areálu by byl vybudován nový objekt, ve kterém by bylo hygienické 

zázemí pro kurty a hřiště, tak restaurace s velkou zastřešenou letní terasou. Ani u této 

varianty není opomenuto  na doplnění areálu lavičkami, odpadkovými koši, zastřešeným 

posezením a dřevěným objektem pro parkování a uzamčení kol. Parkování pro návštěvníky 

a zákazníky restaurace je opět uvnitř areálu, zabezpečeno závorami proti parkování 

obyvatel okolní bytové zástavby. Stávající zeleň by byla zregulována, ošetřena a doplněna 

další vhodnou zelení a květinovými záhony. Jak nový objekt s restaurací, tak celý areál 
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včetně parkoviště, musí splňovat podmínky pro přístup osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

Výhody varianty: +  nízké provozní náklady 

   +  jediné hřiště pro plážový volejbal ve městě 

   +  jediný volnočasový areál tohoto typu v okolí 

 

Nevýhody varianty: -  chybí celoroční využití areálu 

   -  vysoké náklady na odstranění stávajících objektů  

   a betonových van 

   -  nenávratnost investice 
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5.3 Varianta 3 

 

 

Obr. 12 Varianta 3 

 

Ani tato třetí varianta není ke stávajícímu stavu areálu příliš milosrdná. Z původního areálu 

bylo počítáno jen  s menším zděným občerstvení, které by se doplnilo o venkovní terasu 

s posezením a menším dřevěným objektem po ČOV, z které by byl sklad sezónního 

mobiliáře. Základem této varianty je vybudování umělého přírodního koupacího jezírka – 

biotopu. Tyto jezírka mají samočisticí schopnost díky mikroorganismům a rostlinám. Voda 

v těchto jezírcích je čistá, přírodní a živá. Velkou výhodou těchto jezírek je i to, že při 

zvolení vhodné konstrukce lze na nich v zimě dokonce i bruslit. Při veřejných biotopech je 

vhodnější použít tzv. dvoukomorový biotop. V jednom jezírku se budou lidé koupat a 

v druhém jezírku budou žít mikroorganismy, rostliny a drobní obojživelníci. Tato volba je 

pro veřejné biotopy vhodnější hlavně z toho hlediska, že návštěvníci nebudou ničit 

rostliny, které jsou kolem jezírka a bude pro ně zajištěn lepší přístup k vodní hladině. Obě 

jezírka budou vzájemně propojena. Poměr jednotlivých komor biotopu by měl být 1/3 

koupací část a 2/3 část regenerační, aby byla zajištěna samočisticí schopnost. Jestliže 

stavíme ale větší jezírko než 150 m2, tak můžeme poměr koupací a regenerační zóny snížit 
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až na 1:1. Při obavách, že by samočisticí schopnost nestačila, je možné jezírko doplnit 

třeba kořenovou čistírnou, která by se umístila na potrubí spojující regenerační zónu (zóna 

s mikroorganismy a rostlinami) a zónu koupací. V areálu by se nacházel opět nový objekt 

hygienického a technického zázemí doplněn o restauraci s letní terasou. Opět musíme 

pamatovat na přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tak jako 

v předcházejících dvou variantách je počítáno s klidovou stezkou kolem potoka Polančice, 

tak ani tato varianta nebude výjimkou. Znovu je areál doplněn o hřiště na plážový volejbal, 

dětská hřiště s herními prvky, lavičkami, lehátky, odpadkovými koši atd. I u této varianty 

je pamatováno na to, aby na parkoviště pro návštěvníky areálu a restaurace nebylo 

obsazováno obyvateli okolní zástavby. [11] 

 

Výhody varianty:   +  nízké provozní náklady 

    +  celoroční využití areálu 

    +  přírodně upravována voda, nevznikají žádné alergie  

    a podráždění na použité chemikálie 

    +  možnost napouštění biotopu vodou z potoka nebo  

    pramene z Krče 

 

Nevýhody varianty:   -  vyšší nároky na dodavatele stavby 

    -  výskyt drobných obojživelníků 
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6. Návrh řešení vybrané varianty 

 

Pro svou další práci a podrobnější zpracování jsem si vybrala variantu číslo 3. 

 

 

6.1 Technické řešení stavby 

 

6.1.1 Popis stavby 

V řešeném návrhu slouží objekt jako hygienické a technické zázemí pro chod koupacího 

jezírka, který je doplněn o restauraci se zastřešenou letní terasou. Objekt má dvě podlaží, 

jedno podzemní a jedno nadzemní. Nadzemní podlaží lze chápat jako dva rozdělené 

objekty, které spojuje zastřešený vstup do areálu. Jedna část areálu slouží pro již zmíněny 

provoz koupacího jezírka a druhá část je restaurace. Část pro provoz jezírka bude 

využívána jen určitém období, které bude potřeba pro zahájení provozu, provoz a ukončení 

provozu v koupací sezóně. Restaurační objekt bude v provozu celoročně. Podzemní 

podlaží slouží jako podzemní garáže. V podzemních garážích bude ventilace zajištěna 

přirozeným prouděním vzduchu přes neuzavřený obvodový plášť objektu. Pro zamezení 

vniku nežádoucích osob do objektu přes tyto neuzavřené prostory v obvodovém plášti bude 

v jedné části nainstalována pevná mříž, v druhé mříž skládací.  

 

6.1.2 Zemní práce, výkopy 

Před započetím všech prací je nutné provést uložení dřívějšího nadzemního vedení nízkého 

napětí do země. Jelikož bude podzemní vedení nízkého napětí uloženo v blízkosti 

vzrostlých tůjí, bude vedení uloženo v ocelovém potrubí (tzv. chráničce). Poté se provede 

na řešeném území rozsáhlá demolice stávajících objektů, které se budou rozebírat ručně. 

V areálu se také provede kácení dříve označených stromů a drobné zeleně. Provede se 

sejmutí ornice. Objekt se vytyčí lavičkami  a zřetelně se označí výškový bod, od kterého se 

budou určovat veškeré výšky. Následně se provedou výkopy pro základové patky sloupů, 

podzemní podlaží a jednotlivé inženýrské sítě.  

 

6.1.3 Základové konstrukce 

Přesné provedení základových konstrukcí bude upřesněno po provedení geologického a 

hydrogeologického průzkumu V této lokalitě nikdy nebyl takovýto průzkum proveden, ale 
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z dochovaných svědectví lze očekávat vyšší hladinu podzemní vody. Železobetonové 

sloupy budou založeny na železobetonových základových patkách.  

 

6.1.4 Konstrukční systém, svislé nosné konstrukce, zdící materiál 

 Objekt je postaven jako podélný monolitický železobetonový  skelet se sloupy o 

rozměrech 200 x 200 mm v osové vzdálenosti 5 450 mm. Výplňové zdivo o tloušťce 400 

mm je vyzděno ze systému Porotherm, tvárnice jsou kladeny do lepidla pro vyloučení 

tepelných mostů a vylepšení přesnosti výstavby. U vnějších železobetonových sloupů bude 

provedena tepelná izolace pro zamezení vzniku tepelných mostů.Na zdivo příček je opět 

použito zdivo Porotherm.  

 

6.1.5 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy budou provedeny jako železobetonové monolitické tl. 200 mm vetknuté do sloupů . 

Nad stavebními otvory budou použity systémové předklady Porotherm s věncovkou.  

 

6.1.6 Zastřešení  

Objekt bude zastřešen plochou střechou se zděnou atikou. U objektu budou použity 

zaatikové žlaby s vyústěním v rozích objektu. V návrhu je počítáno s odváděním 

dešťových vod do retenční nádrže, ze které se voda bude využívat pro potřeby areálu, což 

je zalévání zeleně a další . Na ploché střeše bude provedena ochranná vrstva poslední 

hydroizolace kamenivem vhodné frakce.  

 

6.1.7 Tepelné izolace 

Vnější líc železobetonových sloupů, které jsou ve vnější zdi, bude zateplen pro zamezení 

vzniků tepelných mostů. Vnější zateplení obálky budovy tepelnou izolací by mohlo být 

provedeno jen u restaurační části, u které se uvažuje o celoročním provozu, ale bude 

provedeno i na části hygienického a technického zázemí z důvodu ochrany před 

předehříváním v letním období. Strop nad podzemním podlažím bude zaizolován proti 

možnému promrzání z prostoru otevřeného podzemního podlaží.  
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6.2 Dispoziční řešení navrhované stavby 

 

Dispozici celého objektu lze rozdělit do pěti celků – technické zázemí, hygienické zázemí, 

restaurace, vnitřní podzemní parkování, vnější podzemní parkování.  

 

 Technické zázemí pro provoz koupacího jezírka má samostatný vstup pro své 

technické pracovníky z ulice Havlíčkova přes dřevěnou lávku, která je již nad zmíněným 

vynechaným otvorem pro lepší větraní podzemních garáží. Zázemí obsahuje šatnu, WC a 

sprchu pro pracovníky, dílnu a garáž pro potřebnou techniku.  

 

 U zastřešeného vstupu do areálu z ulice Havlíčkova je místo pro prodej vstupenek a 

kancelář. Hygienické zázemí obsahuje převlékací kabiny, ve kterých budete obslouženi a 

vaše šactvo bude uloženo do skříňky. Zázemí dále obsahuje WC s umyvárnou, úpravnu 

s přebalovacím pultem, jak v oddělení pro ženy, tak v oddělení pro muže. V hygienickém 

zázemí je brán zřetel na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu jsou navrženy dvě převlékací kabiny patřičných rozměrů a 

v každém oddělení je pro ně určena jedna kabina WC, s umyvadlem a sprchou. Pro 

bezpečnost koupání v areálu je zde umístěno stanoviště plavčíků s ošetřovnou. I tento celek 

obsahuje zázemí pro zaměstnance – šatnu, WC a sprchu. Není ani opomenuto na úklidovou 

místnost.  

 

 Restaurační celek je opět přístupný z ulice Havlíčkova a vstup do restaurace je přes 

zádveří. Celek můžeme rozdělit na restauraci s barem, technické zázemí a toalety. Toalety 

jsou přístupny z chodby, ze které je přístupna i úklidová místnost. Toalety obsahují 

v každém oddělení dvě kabiny, z nichž jedna je určena pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, ve které je umístěn i přebalovací pult. Technické zázemí restaurace obsahuje sklad 

nápojů, který má samostatný vchod pro lepší zásobování, kuchyni, ofis, sklad, kancelář, 

sklad odpadků a zázemí pro zaměstnance restaurace, což je opět šatna, WC a sprcha.  

 

 Celek vnitřního podzemního podlaží, bude přístupný ve stejném časovém období 

jako je sezóna ke koupání. V zimním období bude uzavřen skládacími mřížemi.  
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 Celek vnějšího podzemního podlaží bude užíván celoročně. V zimním období bude 

sloužit jako parkování pro návštěvníky restaurace.  

 

 

6.3 Koupací jezírko – biotop 

 

6.3.1 Základní informace  

Koupací jezírko, neboli biotop, je uměle vytvořené přírodní jezírko, ve kterém čisticí 

schopnost na sebe berou rostliny a mikroorganismy žijící v jezírku ve štěrkovém loži. 

V mém návrhu počítám s biotopem dvoukomorovým, který je vhodnější pro veřejné 

koupací biotopy. Tím, že je koupací část oddělena od části regenerační, nedochází 

k takovému ničení rostlin vlivem přístupu koupajících do vody atd. [11] 

 

6.3.2 Konstrukce jezírka 

Koupací biotop bude vytvořen z terénních úprav zeminy. V místech, kde bude osazen 

vývěrový kámen, schodiště pro vstup do koupací části bude proveden betonový základ. Na 

terénní úpravy bude rozložena geotextílie, která bude chránit jezírkovou fólii proti 

mechanickému poškození. Pro správný chod biotopu bude ještě potřeba čerpadlo, 

povrchové skimmery a k tomu potřebné rozvody. Je lepší hned v začátcích počítat i 

s menší čistírnou vody. Dodatečné zřízení by bylo později komplikovanější. Regenerační 

část bude vyplněna kamenivem různé frakce a bude osázena rostlinami. Spojení mezi 

regenerační a koupací zónou bude pomocí samospádu, který bude tvořen povrchovým 

potokem. Zpětné proudění bude zabezpečovat čerpadlo, které bude vhánět vodu do 

vývěrového kamene, který bude umístěn co nejdále od spojovacího potoku koupací zóny 

s regenerační. Na tento okruh bude osazena i čistírna vody. 

 

 V mém návrhu počítám ještě s rozdělením koupací části na část pro plavce a část 

pro neplavce. Rozdělení části bude v podobě dřevěného mola. Jelikož u těchto přírodně 

čistících jezírek je důležitá jejich hloubka, bude hloubka části pro plavce dosahovat až 2,5 

metrů. Část pro neplavce bude mít sníženou hloubku na 80 centimetrů. Vstup do části pro 

neplavce bude pomocí rozšířených stupňů vytvořených terénní úpravou, na kterých bude 

připevněna dřevěná stupnice. Pro přístup do vodní hladiny pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu bude připevněno u stupňů pomocné madlo. Vstup do části pro plavce 

bude z mola pomocí nerezových žebříků nebo pomocí dřevěných schodišť.  

 

 V zimních měsících před zamrznutím vodní hladiny je možné pod vodní hladinu 

uchytit k předem připravené konstrukci pletivo, které by sloužilo k ochraně proti utonutí, 

kdyby led při bruslení nevydržel a prolomil se. [11] 

 

 

6.4 Návrh dopravy, dopravní řešení 

 

 Dopravní spojení řešeného území s centrem města nebo s komunikacemi vedoucí 

směrem na Ostravu, Polanku nad Ondrou nebo Bílovec je bez problémů po ulici 

Havlíčkova. Kolem řešeného území je velký výskyt chodců, jak z bytových domů na 

severní straně od areálu, tak z domů rodinných, které jsou na zbývajících stranách kolem 

areálu. Proto si dovoluji navrhnout snížení maximální povolené rychlosti na 30 km/h. 

Místní komunikace má dva směrově rozdělené jízdní pruhy pro motorová vozidla, její 

celková šířka je 5 500 mm. Na všech křižovatkách a sjezdech jsou dodrženy rozhledové 

vzdálenosti. Komunikace pro pěší je v šířce 2 000 mm. Počet parkovacích stání odpovídá 

požadavkům platné normy ČSN 73 6110. Pro přístup k podzemním parkovacím stáním 

slouží zakřivená rampa se sklonem 13 %. V návrhu parkovacích stání není opomenuto na 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a stání pro osoby doprovázející dítě v 

kočárku, která jsou umístěna jako parkovací záliv na ulici Havlíčkově, aby jejich 

vzdálenost od objektu byla co nejmenší.  

 

6.5 Technická infrastruktura 

 

Stávající technická infrastruktura byla pozměněna jen minimálně. Vzdušné vedení nízkého 

napětí na ulici Havlíčkově bylo uloženo do země. Z důvodu blízké polohy vzrostlých tůji 

je vhodné vedení nízkého napětí uložit do ocelového potrubí (tzv. chráničky). Oproti 

stávajícímu stavu technické infrastruktury došlo ještě ke zrušení přípojek od demolovaného 

stávajícího objektu, zrušení podzemního napojení demolovaného menšího občerstvení na 

vedení nízkého napětí. Zrušena budou také potrubí od stávajících betonových van a 

čistírny odpadních vod s vyústěním do potoka Polančice.  
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6.6 Veřejná zeleň 

 

Stávající zeleň v areálu je dosti zanedbaná, areál je pokryt náletovými dřevinami, stávající 

stromy nejsou ořezány, v létě je areál pokryt vysokou trávou. Zeleň v areálu musí projít 

rekultivací. Stromy, které jsou zdravé, ořezat. Stromy, které jsou poškozeny nebo 

napadeny škůdci pokácet. Náletové dřeviny odstranit. Území, kde bude stavěn nový objekt 

hygienického a technického zázemí, musí být vyčištěn od všech dřevin. Při stavbě nového 

objektu chránit stávající zeleň proti poškození, hlavně vzrostlou řadu tůjí, která je blízko 

budoucího staveniště. Po rekultivaci zeleně se areál doplní o další vhodnou zeleň. 

Zastřešená terasa a dřevěný přístřešek bude pokryt popínavou zelení.  

 

 

6.7 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Celý areál i s objektem hygienického a technického zázemí splňuje požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Vstup do areálu i do objektu jsou umístěny v úrovni okolních komunikací a 

výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm, a jejich povrch je pevný, rovný a 

zajištěn proti skluzu. Před objektem jsou čtyři parkovací místa vyhrazena pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, které je patřičně označeno a také jedno stání vyhrazeno 

pro osoby doprovázející dítě v kočárku (obr. 13,14). V celém objektu je dodrženo barevné 

kontrastní provedení pro lepší orientaci osob. Vnější prostředí kolem areálu je doplněno 

přirozenou vodící linií, přechody pro chodce jsou vybaveny signálním pásem, vodícím 

pásem přechodu a varovnými pásy. [9] 
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Obr. 13 Symbol prostoru pro osoby           Obr. 14 Symbol prostoru pro  

na vozíku [9]              osoby doprovázející dítě v kočárku [9] 

 

 Pokladna u vstupu do areálu splňuje technické požadavky kladené vyhláškou a 

umožňuje indukční poslech a odezírání. V části hygienického zázemí je v každém oddělení 

jedna kabina určena pro osoby s omezenou schopností pohybu, která obsahuje WC, 

umyvadlo a sprchu. Rozměry a zařízení kabiny splňují požadavky kladené vyhláškou. 

V místě úpravny s umyvárnou je v každém oddělení umístěn přebalovací pult. V této části 

objektu jsou také dvě převlékací kabiny určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

které jsou větších rozměrů než ostatní převlékací kabiny. Jednotlivá oddělení jsou řádně 

označena i v Braillově písmu, které musí mít parametry standardní sazby. Vnitřní prostory 

jsou řešeny tak, aby byla dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením.  

 

 Hygienické zázemí restaurace je také v souladu s vyhláškou a obsahuje jednu 

kabinu s umyvadlem pro osoby s omezenou schopností pohybu v oddělení pro muže, tak i 

jednu kabinu s umyvadlem v oddělení pro ženy. Celkové uspořádání restaurace umožňuje 

bezproblémový pohyb osob na vozíku. [9] 

 

 

6.8 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

 

V navrženém areálu se nebude nacházet provoz, který by negativně ovlivnil životní 

prostředí nebo zdraví osob. Budova je rovněž navržena z materiálu, které nebudou mít 

špatný vliv na lidský organismus ani na životní prostředí. Při demolicích stávajících 

objektů a výstavbě nového objektu bude odpad řádně tříděn a odvážen na příslušné skládky 

odpadu. Při výstavbě bude kladen důraz na ochranu stávající zeleně.  
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6.9 Zásady požární ochrany 

 

Nový objekt bude navržen tak, aby byla zajištěna co největší požární odolnost a taky byla 

zajištěna prevence proti požáru. Stavba je zhotovena z materiálů, které jsou v předepsaném 

čase proti působení ohně a žáru odolné a mají potřebné atesty. V objektu bude vyznačeno, 

na kterých místech se nacházejí požárně bezpečnostní zařízení. Způsobilými osobami bude 

pravidelně kontrolována technika požární ochrany. V podzemním podlaží bude 

nainstalován automatický hasící systém. Přístup pro vozidla hasičů je zajištěn z ulice 

Havlíčkova.  
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7. Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

7.1 Ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení 

 

7.1.1 Demoliční práce 

V areálu bývalého městského koupaliště se jedná o zejména demolici stávajícího objektu 

hygienického a technického zázemí, která je zděný, jednopodlažní. Jako základy jsou 

použity základové pásy z PB, zdivo je cihelné, střecha objektu je plochá, pokrytá 

asfaltovými pásy, které se musejí odvést na skládku. Dalším objektem určeným k demolici 

je menší zděný objekt bufetu. Objekt stojí na základové desce z PB. Zdivo je opět cihelné. 

Zastřešení objektu je plechovou krytinou. Objekt bufetu je částečně tvořen dřevěnou 

konstrukcí, která tvoří kryté posezení. Betonové bazénové vany jsou tvořeny 

z železobetonu a budou také odstraněny. V objemu prací jsou zahrnuta i betonová brodítka 

a betonové šachty u nádrží. Kolem stávajícího areálu je staré, na mnoha místech 

poškozené, oplocení, které je tvořeno pletivem. Nakonec bude odstraněna betonová dlažba 

a další zpevněné plochy kolem bazénu a stávajícího objektu. Dlažba bude rozebírána 

ručně, zpevněné plochy budou odstraněny strojně.  

 

SO 01 Demolice stávajícího objektu  521,4 m3 x 500 Kč/m3 = 260 700 Kč 

 Skládkování suti   521,4 m3 x 400 Kč/m3 = 208 560 Kč 

SO 02 Demolice bufetu   41,6 m3 x 500 Kč/m3 = 20 800  Kč 

 Skládkování suti   41,6 m3 x 400 Kč/m3 = 16 700 Kč 

SO 03 Demolice betonové vany  

 – dětský bazén    66,8 m3 x 4 000 Kč/m3 = 267 200 Kč 

 Skládkování suti   66,8 m3 x 400 Kč/m3 = 26 700 Kč 

SO04 Demolice betonové vany  

 – bazén pro plavce    184 m3 x 4 000 Kč/m3 = 736 000 Kč 

 Skládkování suti   184 m3 x 400 Kč/m3 =73 600 Kč 

SO 05 Odstranění stávajícího oplocení 220 m x 50 Kč/m = 11 000 Kč 

SO 06 Rozebrání betonové dlažby  18 m2 x 80 Kč/m2 = 1 450 Kč 

SO 07 Rozebrání dřevěného objektu  

 čističky    28 m3 x 50 Kč/m3 = 1 400 Kč ________  

Celkem za demoliční práce   1 624 110 Kč 
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7.1.2 Nové objekty 

Hlavním novým objektem v areálu bude nový objekt hygienického a technického zázemí. 

Budova bude mít jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, ve kterém budou umístěna 

parkovací stání. V nadzemním podlaží bude umístěno již zmiňované hygienické a 

technické zázemí nezbytné pro další provoz areálu a dále bude objekt doplněn restaurací. 

Objekt bude monolitický skelet, který bude doplněn ztužujícími a zavětrovacími stěnami. 

Do podzemního podlaží se automobily dostanou po zakřivené rampě. Část podzemního 

objektu bude otevřena do prostoru, proto je nutné ke vstupu pro technický personál umístit 

dřevěný mostek se zábradlím, kterými bude tento prostor překlenut. Objekt bude zastřešen 

plochou střechou. Novým záměrem je v areálu vybudování koupacího dvoukomorového 

biotopu. Detailnější popis byl již zmíněn výše.  

 

SO 08 Nový objekt hygienického a technického zázemí 

 - podlaží pro parkování  2 617,92 m3 x 5 000 Kč/m3 = 13,1 mil. Kč 

 - objekt pro sport a rekreaci   1 999,46 m3 x 6 000 Kč/m3 = 12 mil. Kč 

SO 09 Rampa     85 m2 x 1 000 Kč/m2 = 85 000 Kč__________ 

Celkem za nové objekty   25 185 000 Kč 

 

7.1.3 Přípojky 

Nový objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci kanalizační přípojkou. U restaurační 

části bude nainstalován lapač tuků. Kanalizační přípojka bude DN 150. Dále bude objekt 

napojen na vodovodní řád a to vodovodní přípojkou DN 32 a plynovodní řád plynovodní 

přípojkou DN 40. Objekt bude napojen také na podzemní elektrické vedení nízkého napětí.   

 

SO 10 Kanalizační přípojka   12,3 m x 3 550 Kč/bm = 43 665 Kč 

 - kanalizační šachta   1 ks x 12 600 Kč/ks = 12 600 Kč 

 - lapač tuku    1 ks x 10 000 Kč/ks = 10 000 Kč 

SO 11  Vodovodní přípojka   16,4 m x 4 700 Kč/bm = 77 080 Kč 

 - vodoměrná šachta   1 ks x 20 000 Kč/ks = 20 000 Kč 

SO 12 Plynovodní přípojka   17,6 m x (15 670 Kč/ 10 bm) = 27 600 Kč 

SO 13 Přípojka elektro   3 m x 1 333 Kč/bm = 3 999 Kč____________ 

Celkem za přípojky    194 944 Kč  
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7.1.4 Mobiliář 

Do této skupiny budou převážně zařazeny doplňkové komponenty areálu, což zahrnuje 

především dřevěné lavičky, odpadkové koše, dřevěná lehátka. Dále pak budou na klidové 

stezce kolem potoka použity dřevěné přístřešky a dřevěné terasové lavice, které umožňují 

jak posezení, tak bližší přístup k potoku a dva dřevěné mostky přes regenerační část 

biotopu. V areálu budou umístěny také tři dřevěné altánky s posezením a venkovním 

grilem. U koupací části budou zřízeny venkovní sprchy. 

 

SO 14 Dřevěné lavičky    18 ks x 10 500 Kč/ks = 189 000 Kč 

SO 15 Odpadkové koše    14 ks x 2 500 Kč/ks = 35 000 Kč 

SO 16 Dřevěná lehátka    12 ks x 14 000 Kč/ks = 168 000 Kč 

SO 17 Dřevěné terasové lavice    45 m x 3 500 Kč/m = 157 500 Kč 

SO 18 Dřevěné přístřešky na stezce   2 ks x 33 000 Kč/ks = 66 000 Kč 

SO 19 Dřevěné altánky    3 ks x 45 600 Kč/ks = 136 800 Kč 

 - posezení      9 ks x 9 000 Kč/ks = 81 000 Kč 

 - venkovní gril     3 ks x 13 500 Kč/ks = 40 500 Kč 

SO 20 Dřevěné molo     15 m x 5 500 Kč/m = 82 500 Kč 

SO 21  Dřevěné mostky    2 ks x 45 000 Kč/ks = 90 000 Kč 

SO 22 Venkovní sprchy    8 ks x 6 500 Kč/ks = 52 000 Kč 

SO 23 Drátěný plot     340 m x 852 Kč/m = 289 700 Kč 

SO 24 Dřevěný objekt    2 ks x 29 000 Kč/ks = 58 000 Kč_____ 

Celkem za mobiliář     1 446 000  Kč 

 

7.1.5 Sportovní a dětská hřiště  

V areálu se vybuduje nové pískové hřiště na plážový volejbal a další plážové sporty a dále 

také dvě dětská hřiště s herními prvky. 

 

SO 25 Dětské hřiště     225 000 Kč 

SO 26 Dětské hřiště     245 000 Kč 

SO 27 Pískové hřiště     550 000 Kč______________________ 

Celkem za sportovní a dětská hřiště  1 020 000 Kč 
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7.1.6 Zpevněné a nezpevněné plochy 

Bude se zejména jednat o nezpevněnou stezku kolem potoka Polančice a dále pak 

nezpevněné plochy kolem dětských herních prvků a kolem koupací části. Zpevněné plochy 

budou převážné před objektem a budou sloužit pro vstup do objektu a dále zpevněná 

komunikace spojující místní komunikaci s rampou do podzemních garáži objektu. 

 

SO 28 Nezpevněná stezka  

 + plocha kolem posezení    800 m2 x 217 Kč/m2 = 173 600 Kč 

SO 29 Nezpevněná plocha dětských h.  317 m2 x 217 Kč/m2 = 68 800 Kč 

SO 30 Zpevněné plochy – zámková dlažba  724 m2 x 1 000 Kč/m2 = 724 000 Kč 

SO 31 Parkoviště, příjezdová komunikace  443 m2 x 791 Kč/m2 = 350 400 Kč____ 

Celkem za zpevněné a nezpevněné plochy  1 316 800 Kč 

 

7.1.7 Zeleň 

Ve stávajícím areálu je část kolem potoka Polančice značně zarostlá náletovými dřevinami 

a travinami, proto v celém areál musí dojít k odstranění nevhodných dřevin a odstranění 

stařiny. Kácené stromy jsou většinou do 300 mm průměru kmene. Nový areál bude osázen 

novou zelení. Bude se jednat především o založení nových travnatých ploch po nutných 

terénních úpravách a výsadbu nových stromů a keřů s balem.  

 

SO 32  Úprava stávajícího areálu  

 - dřeviny, křoviny   1 700 m2 x 226 Kč/m2 = 384 200 Kč  

 - stařina    5 000 m2 x 19 Kč/m2 = 95 000 Kč  

 - kácení stromů d<300 mm  15 ks x 465 Kč/ks = 7 000 Kč 

SO 33 Nová zeleň 

 - dřeviny, křoviny   300 000 Kč 

 - trávník    3 475 m2 x 125 Kč/m2 = 434 400 Kč________ 

Celkem za zeleň    1 220 600 Kč  
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7.1.8 Koupací jezírko 

V části pro neplavce bude navržena hloubka 0,8 m, v části pro plavce bude voda 

v nejhlubší části dosahovat hloubky 2,5 m, která je již optimální pro zabezpečení 

biologické rovnováhy. V regenerační zóně bude zcela stačit hloubka od 0 - 0,8 m. V ceně 

jsou již zahrnuty nutné rozvody a zařízení pro správný chod biotopu. 

 

SO 34  Biotop – neplavci    120 m3 x 2 800 Kč/m3 = 336 000 Kč 

 - plavci     990 m3 x 2 800 Kč/m3 = 2 772 000 Kč 

 - regenerační zóna   196 m3 x 2 800 Kč/m3 = 548 800 Kč________ 

Celkem za biotop    3 656 800 Kč 

 

7.1.9 Výkup pozemků 

K ucelení areálu je nutné vykoupit určité pozemky. Jedná se o pozemky o parcelačních 

číslech 1 606 a část parcely 1 608 v katastrálním území Klimkovice. Oba pozemky jsou ve 

vlastnictví pana Gerlicha Petra, bytem Říční 544/13, Praha. Za pozemky bude nabídnuta 

obvyklá cena za m2 okolích parcel.  

 

P.č. Výměra (m2 ) Druh Majitel Cena (Kč) 

1 606 188 zahrada Petr Gerlich, Říční 544/13, 145 000 Kč 

1 608 772 zahrada Petr Gerlich, Říční 544/13, 542 000 Kč 

Celkem za výkup pozemků                                                                            687 000 Kč 
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7.1.10 Shrnutí nákladů 

 

Č. 

SO 
NÁZEV SO 

MJ  

(m2/m3/ks) 

MNOŽSTVÍ  

(m2/m3/ks) 

CENA  

(Kč/m2/m3/ks) 
Σ (Kč) 

01 Demolice stávajícího objektu m3 521,4 500 260 700 

 Skládkování suti m3 521,4 400 208 560 

02 Demolice bufetu m3 41,6 500 20 800 

 Skládkování suti m3 41,6 400 16 700 

03 
Demolice betonové vany  

– dětský bazén 
m3 66,8 4 000 267 200 

 Skládkování suti m3 66,8 400 26 700 

04 
Demolice betonové vany  

– plavecký bazén 
m3 184  4 000 736 000 

 Skládkování suti m3 184 400 73 600 

05 Odstranění stávajícího oplocení m 220 50 11 000 

06 Rozebrání betonové dlažby m2 18 80 1 450 

07 Rozebrání dřevěného objektu m3 28 50 1 400 

08 
Nový objekt hygienického a 

technického zázemí 
    

 - podlaží pro parkování m3 2 617,92 5 000 13 100 000 

 - objekt pro sport a rekreaci m3 1 999,46 6 000 12 000 000 

09 Rampa m2 85 1 000 85 000 

10 Kanalizační přípojka m 24,3 3 550 43 665 

 - kanalizační šachta ks 1 12 600 12 600 

 - lapač tuku ks 1 10 000 10 000 

11 Vodovodní přípojka m 16,4 4 700 77 080 

 - vodoměrná šachta ks 1 20 000 20 000 

12 Plynovodní přípojka m 17,6 15 670/ 10 m 27 600 

13 Přípojka elektro m 5 1 333 3 999 

14 Dřevěné lavičky ks 18 10 500 189 000 

15 Odpadkové koše ks 14 2 500 35 000 

16 Dřevěná lehátka ks 12 14 000 168 000 

17 Dřevěné terasové lavice m 45 3 500 157 500 

18 Dřevěné přístřešky na stezce ks 2 33 000 66 000 

19 Dřevěné altánky ks 3 45 600 136 800 

 - posezení  ks 9 9 000 81 000 

 - venkovní gril ks 3 13 500 40 500 

20

Dř

Dřevěné molo m 15 5 500 82 500 
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Celková cena za rekultivaci sportovně – rekreačního areálu Klimkovice, Havlíčkova je 

36 396 520 Kč = 36,4 mil. Kč.    [24,25] 

 

 

 

 

 

Č. 

SO 
NÁZEV SO 

MJ 

(m2/m3/ks) 

MNOŽSTVÍ 

(m2/m3/ks) 

CENA 

(Kč/m2/m3/ks) 
Σ (Kč) 

21 Dřevěné mostky ks 2 45 000 90 000 

22  Venkovní sprchy ks 8 6 500 52 000 

23 Drátěný plot m 340 852 289 700 

24 Dřevěný objekt ks 2 29 000 58 000 

25 Dětské hřiště ks 1 225 000 225 000 

26 Dětské hřiště ks 1 245 000 245 000 

27  Pískové hřiště ks 1  550 000 550 000 

28 
Nezpevněná stezka + plocha 

kolem posezení 
m2 800 217 173 600 

29  
Nezpevněn plocha dětských 

hřišť 
m2 317 217 68 800 

30 
Zpevněné plochy – zámková 

dlažba 
m2 724 1 000 724 000 

31 
Parkoviště, příjezdová 

komunikace 
m2 443  791 350 400 

32 Úprava stávajícího areálu     

 - dřeviny, křoviny m2 1 700 226 384 200 

 - stařina m2 5 000 19 95 000 

 - kácení stromů d<300 mm ks 15 465 7 000 

33 Nová zeleň     

 - dřeviny, křoviny    300 000 

 - trávník m2 3 475 125 434 400 

34 Biotop - neplavci m3 120 2 800 336 000 

 - plavci m3 550 2 800 2 772 000 

 - regenerační zóna m3 196 2 800 548 800 

35 Výkup pozemků    687 000 
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7.2 SWOT analýza 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy projektu se člení do čtyř segmentů: 

 S – silné stránky, přednosti, výhody, klady 

 W – slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory 

 O – příležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory 

 T – hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory 

 

7.2.1 Silné stránky, přednosti, výhody, klady projektu 

 - dostupnost stavby, nachází se nedaleko centra města 

 - vybudování kvalitního areálu spojujícího aktivní a pasivní odpočinek 

 - široké povědomí místní veřejnosti o bývalém areálu městského koupaliště 

 - kladný postoj veřejnosti k znovuotevření areálu 

 - možnost výrazného zlepšení turistického ruchu 

 

7.2.2 Slabé stránky, nedostatky, nevýhody, zápory projektu 

 - nutnost rozsáhlé demolice stávajících objektů 

 - vysoké nároky na dodavatele při stavbě koupacího jezírka 

 - nedostatek financí města 

 - špatná dostupnost od městské hromadné dopravy 

 

7.2.3 Příležitosti pro další rozvoj, rozvojové faktory projektu 

 - příležitost pro město zvýšit turismus ve městě 

 - jediný sportovně – rekreační areál tohoto typu v širokém okolí 

 - vyřešení otázky uzavřeného areálu městského koupaliště 

 

7.2.4 Hrozby dalšího vývoje, rizikové faktory projektu 

 - nedostatek financí ze strany města pro provedení projektu 

 - nedostatečná vytíženost areálu po jeho rekultivaci 
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8. Závěr 

 

V bakalářské práci jsem navrhla tři možné varianty na využití území uzavřeného 

městského koupaliště v Klimkovicích na Havlíčkově ulici. Jednu z uvedených variant jsem 

dále podrobněji zpracovala. Byla to varianta, při které stávající objekty byly odstraněny a 

nahrazeny novým objektem hygienického a technického zázemí pro uměle vytvořené 

koupací jezírko. Areál byl doplněn o hřiště na plážový volejbal, dětská hřiště a klidovou 

stezku kolem potoku Polančice. U objektu bylo navrženo jeho materiálové zpracování, 

dispoziční řešení a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Areál byl doplněn 

návrhem veřejné zeleně. Řešení je vypracováno v souladu s platným územním plánem. 

Budova a přístup do areálu je řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Návrh jsem vypracovala podle platných norem a vyhlášek. Ke zpracování 

bakalářské práce jsem také využila teoretické a praktické poznatky získané během studia.  

 

 Řešení vybraného území bylo velice náročné. Bylo velice obtížné navrhnout areál 

tak, aby splňoval požadavky této doby, jeho využití by bylo celoroční a své by si zde našly 

všechny věkové skupiny. Vybrala jsem si jednodušší postup, kdy stávající objekty areálu 

městského koupaliště byly zcela odstraněny. Bylo by velmi náročné do objektu stávajícího 

hygienického a technického zázemí vtěsnat požadavky dnešní doby. Z důvodu 

specifického půdorysu objektu nebylo možné ani provést přístavbu, s kterou by bylo 

možné tyto požadavky splnit.  

 

 Bylo toto rozhodnutí správné? Podle mého názoru zcela určitě. Nový objekt 

hygienického a technického zázemí bude mít mnohem delší životnost než rekonstruována 

stávající budova a dokáže návštěvníkům areálu nabídnout lepší hygienické a technické 

zázemí. Uměle vytvořeného přírodní koupací jezírko bude významným prvkem tohoto 

areálu a bude mu udělovat svou jedinečnost.  
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Příloha č. 3 

 
Stávající objekt menšího občerstvení 

 
Stávající objekt menšího občerstvení – boční pohled 
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Objekt stávající čistírny odpadních vod 

 
Pohled na stávající betonové bazénové vany a stavební buňku 
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Porušené betonové bazénové vany 

 
Obnažená výztuž betonové bazénové vany 
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Příloha č. 5 

Vizualizace 
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Příloha č.6 

Výpočet parkovacích stání  

Výpočet velikosti koupaliště: 

- velikost spádové oblasti (počet návštěvníků) byla stanovena z počtu obyvatel města 

Klimkovice a její výše činní 10 % z celkového počtu 

- počet obyvatel města Klimkovice – 3 317  

 

 10 % z 3 317 = 331,7 = 332 návštěvníků 

 

Výpočet potřebné plochy koupaliště: 

 

- vzorec:  Fa = Nk . fa 

 

Fa = Nk . fa = 332 . 10 = 3 320  m2 

 

Nk ... kapacita koupaliště 

fa … specifická plocha 10 m2 / osoba 

 

Členění plochy: 

 

Způsob využití Velikost (%) Velikost (m2) 

Vodní plochy 15 – 20 % 498 - 664 
Zastavěné plochy 6 % 199 

Cesty a chodníky 10 % 332 

Odpočinkové plochy 30 – 35 % 996 – 1 162 

Sportovní plochy a hřiště 20 % 664 

Dětské koutky 3 % 100 

Stromy a křoviny 11 % 365 

[25] 

 

Výpočet parkovacích stání (dle ČSN 73 6110): 

- vzorec:  N = Oo . ka + Po . ka . kp   

 

- určení součinitele vlivu stupně automobilizace: ka = 0,84 
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- určení součinitele redukce počtu stání kp: 

 - určíme charakter území – A 

 - určíme index dostupnosti AD:  

 

Zastávka Dopravní 

prostředek 

Frekvence 

spojů 

Docházková 

vzdálenost 

AZ AC AN AF 

Kulturní 

dům 

Bus 4,04 570 13,3 13,37 26,67 2,25 

Nad 

vodárnou 

Bus 0,88 657 15,3 61,36 76,66 0,78 

U rybníčku Bus 1,17 831 19,39 46,15 65,54 0,92 

Index dostupnosti AD 3,95 

 

AZ … doba docházky na zastávku AZ = ( vzdálenost v m . 1,4 m/s ) / 60 

AC … průměrná čekací doba na příjezd spoje AC = ½ AS . 60/ AF 

 AS … součinitelé spolehlivosti ( autobus 1,8 ) 

AN … součinitel nástupní doby AN = AZ + AC 

AF … měrná frekvence spojů AF = 60/AN 

AD … index dostupnosti AD = Σ AF 

 

AD = 3,95 …0 < 3,95 < 10  úroveň dostupnosti je velmi nízká 

  

- součinitel redukce počtu stání kp = 1 

- počet účelových jednotek ( návštěvníků ) na jedno parkovací místo = 3 - 6 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp = 0 . 0,84 + ( 332 návštěvníků / 6 ) . 1 . 0,84 = 46,48   

[4] 

Závěr: V areálu musí být zajištěno 47 parkovacích míst, 3 parkovací místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, 1 parkovací místo pro osoby doprovázející dítě 

v kočárku. 

 


