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Snaha o oţivení skomírajících částí m st, vyuţití jejích ploch a nevyuţívaných areálu je 

hlavním d vodem, proč se v novat dané problematice a hledat ešení, jenţ by umoţnilo 

rozumn  nakládat s plochami, která m sto nabízí. 

P edm tem diplomové práce je návrh zástavby bývalého areálu ČSůD, který po 

dlouhá léta chátral a byl nevyuţíván. Návrh, ať uţ ve fázi koncepce nebo jako výsledný 

projekt musí zohlednit mnoho vstupních hledisek, která specifikují danou oblast a kladou 

specifické nároky na budoucí vyuţití. Práce je ešena v rozsahu studie, jenţ eší 

urbanistické, architektonické, provozní a typologické začlen ní objektu do stávající 

zástavby a zároveň ekonomické hledisko projektu. ešení je koncipováno jako variantní 

s podrobn jším ešením vhodn jší varianty. Součástí studie je rovn ţ ešení statické 

dopravy a vytvo ení bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Daná práce se snaţí vy ešit zásadní problémy a úskalí dané lokality co moţná 

nejefektivn jším zp sobem.   
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Annotation: 

Efforts to revive the moribund part of the cities, the use of its surfaces and unused area is 

the main reason to dedicate the issues and find solutions that would allow reasonably 

dispose of the areas that the city has to offer.  

The subject of the thesis is the design of buildings of the former premises of CSAD, 

who after many years fell into disrepair and was currently unused. The proposal, whether 

at the stage of concept, or as a final project must take account of the many input factors 

that specify the area and impose specific demands for future use. The work is addressed in 



 

 

the scope of the study, which addresses the urban, architectural, operational, and 

typological inclusion object to existing buildings and at the same time the economic aspect 

of the project. The solution is designed as a variant with a more detailed solution more 

suitable Variant. The studies is also part of the solution to the static Transport and create a 

lack of barriers for persons with reduced mobility. The work tries to solve the fundamental 

problems and pitfalls of the site as possible in the most efficient manner. 
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1. Úvod 

 

Stavebnictví je výrazovým prost edkem odv ké snahy člov ka o lepší sv t a o zlepšení 

prost edí, v n mţ ţije, pracuje a vyvíjí se. Stavebnictví je obrazem prosperity státu, 

společnosti ale i jednotlivce. Jedná se o velmi sloţité odv tví, jeţ má za cíl skloubit mnoho 

odlišných profesí, v dních obor , technologii a v neposlední ad  lidí za účelem vytvo ení 

komplexního díla, které bude k uţitku lidstvu po dlouhá léta a bude slouţit jeho pot ebám  

a nárok m. Samotná stavba je sloţena z tolika prvk , ţe kvalita celku závisí na kaţdém 

detailu a proto si troufám tvrdit, ţe stavba je tak kvalitní, jak kvalitní je její nejhorší 

součást. Stavební objekt lze povaţovat za ţivý organismus, jenţ má své zásady, pot eby  

a nároky, které musí kaţdý budoucí uţivatel nebo majitel respektovat. 

Ostrava, jakoţto oblast mého zájmu je z hlediska stavebnictví a architektury velmi 

specifická. V d ív jších dobách slouţila jako k iţovatka obchodních cest, kde se prolínaly 

rozdílné kultury a vlivy. Ostrava, kterou v globálním m ítku povaţujeme za velmi mladé 

m sto, se nem ţe pyšnit skvostnými zámky či hrady, významnými architektonickými 

stavbami ani malebnými výhledy či promenádami podél ek. Ostrava vţdy byla 

povaţována vzhledem k významu nerostného bohatství, jenţ se zde nachází za “ţelezné 

srdce“ Republiky, a tudíţ byl kladem d raz na její funkčnost a uţitek namísto krásy. 

Ovšem díky útlumu, který zde nastal, vzniklo m sto, které lze jen t ţko najít v jiných 

koutech republiky. M sto jako takové se v dnešní dob  potýká s mnoha problémy, které 

často pramení ze špatného urbanistického pojetí a nevhodného člen ní funkčních ploch. 

ůsi nejzdárn jším p íkladem špatného zásahu do území je vytvo ení tzv. nového centra 

v oblasti Karolíny, coţ m lo za následek vylidn ní a úbytek lidského potenciálu a tím 

došlo k znehodnocení p vodního centra m sta. Mezi další neuváţené zásahy dle mého 

názoru pat í neustálá výstavba dalších a dalších nákupních center, často na zelené louce, 

coţ nekoresponduje s industriálním charakterem Ostravy.  

Díky t mto okolnostem mne velmi zaujala moţnost vyuţití zdevastované plochy, tzv. 

„brownfieldu“ v blízkosti centra Ostravy namísto výstavby na zelené louce v n které 

z okrajových částí m sta. Obtíţe a rizika, která jsou spojena se stavbou v siln  zastav ném 

území, jist  vyváţí fakt, ţe dojde k vyuţití lukrativní parcely, bez nárok  na nové 

inţenýrské sít , hromadnou dopravu apod.  
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Z t chto d vod  vykrystalizovalo téma mé diplomové práce. Návrh sportovního 

komplexu, který se bude nacházet v blízkosti  nejrušn jší a nejfrekventovan jší oblastí 

m sta Ostravy. 

Mojí prací se budu snaţit hledat ideální kompromis mezi r znými nároky  

a omezeními, která vyplývají z dané lokality a snahu nalézt optimální ešení pro vyuţití 

areálu, který by m l poskytnout v první ad  funkci rekreace, jeţ bude ideáln  dopln na 

sluţbami, které buď v dané lokalit  chybí, nebo jsou jejich zastoupení nedostatečná 

pop ípad  nevyhovující. [1]  
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Brownfields 

 

Je mnoho definicí brownfields a nejv tší rozdíl je mezi americkým a evropským chápáním 

tohoto pojmu. Evropské vnímání vidí brownfields jako opušt né, nedostatečn  vyuţívané 

nebo prázdné území, které m ţe, ale nemusí mít ekologickou zát ţ. Definice toho, co je  

a co není brownfield, také často záleţí na místních okolnostech. Co je povaţováno za 

brownfields podle jednoho p ístupu, m ţe být podle jiného p ístupu nebo za jiných 

okolností slibným podnikem. Je také d leţité si uv domit, ţe určité mnoţství brownfields 

v území je docela p irozené. V tomto p ípad  není rozhodujícím hlediskem jen to, ţe cenné 

území je tímto zp sobem nedostatečn  vyuţito, ale fakt, ţe jsou zde současn  patrny 

všeobecné p íznaky podinvestovanosti, coţ má degradující vliv na širší okolí. Skutečnost, 

ţe nem ţeme absolutn  a exaktn  definovat co jsou a co nejsou brownfields, zp sobuje 

jednu z bariér jejich znovuvyuţívání. Zde je definice, která byla nyní široce akceptována v 

evropském prostoru. 

Brownfields jsou plochy, které:  

- jsou dotčeny p edcházejícím uţíváním, 

- jsou opušt né nebo nedostatečn  vyuţívané, 

- mají skutečné nebo pravd podobné problémy s kontaminací, 

- jsou hlavn  v zastav ném území, 

- vyţadují určitou intervenci, aby mohly být vráceny k prosp šnému vyuţívání. [2]  

 

2.2 Konverze brownfieldů 

 

Tendence chránit nezastav né území a ekonomická nutnost obnovy kompaktního m sta 

nutí společnost k regeneraci brownfield , zastav ných částí sídel, které ztratily svou funkci 

nebo jsou „podvyuţité“. Pouhá likvidace brownfield , resp. jejich transformace 

v greenfieldy Ězelené loukyě, m ţe dokonce posílit trendy spojené s poklesem 

ekonomických aktivit v území, coţ m ţe vytvo it v tší mnoţství negativních efekt . 

Optimální ešení souvisí s oţivením ekonomických aktivit areál  a budov, neboť tyto na 

sebe váţou obyvatelstvo a s ním spojený et zec dalších činností. Stavba nových objekt  
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na volných plochách je sice zpravidla levn jší neţ varianta p em ny brownfield  na 

produkční jednotky, p esto se však m ţe p ímá revitalizace brownfield  z hlediska 

udrţitelnosti územního rozvoje „vyplatit“. [3] 

 

2.3 Technická infrastruktura 

 

Pod pojmem technická infrastruktura si lze p edstavit vše, co souvisí s technickou 

obsluhou území. Tuto obsluhu zabezpečují dílčí energetické, informační nebo další 

specifické systémy, jejichţ součástí jsou v základním uspo ádání zdroje, rozvody, odb rná, 

nebo účastnická za ízení, spot ebiče a další specifická za ízení, jimiţ se v tšinou m ní 

parametry dodávaných médií, nebo signál . Jednotlivé prvky technické infrastruktury 

významn  zasahují do ţivota celé společnosti tím, ţe ovlivňují ţivotní prost edí, vytvá ejí 

limity v podob  r zných ochranných, bezpečnostních a hygienických pásem, ale na druhé 

stran  také vytvá ejí podmínky pro fungování všech ostatních systém  ve společnosti. [4]  

 

2.4 Občanská vybavenost 
 

Občanská vybavenost je jednou ze základních funkčních sloţek sídel Ěvedle bydlení, 

výroby, rekreace, dopravy a technického vybaveníě. Občanská vybavenost určuje standard 

ţivotní úrovn  obyvatel a jeho ţivotní zp sob. Do občanského vybavení adíme ty objekty, 

které slouţí k periodickým pot ebám obyvatel. Jejich charakter a rozsah se vyvíjí s r stem 

a zm nami ţivotních pot eb obyvatel. Občanská vybavenost je p edevším vázána na 

funkční sloţku bydlení. Hierarchicky občanské vybavení d líme na: 

- základní, 

- vyšší, 

- celom stské, 

- oblastní či regionální, 

- celostátní. [5] 
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2.5 Stavby občanské vybavenosti 
 

Jedná se o stavby, které poskytují zázemí sluţbám pro uspokojování periodických pot eb 

občan . Podle charakteru poskytovaných sluţeb stavby d líme na:  

- Stavby pro výchovu a školství Ějesle a mate ské školy, základní a st ední školy, 

učilišt ě 

- Vysoké školy a stavby pro v du a výzkum 

- Stavby pro zdravotnictví 

- Stavby sociální péče 

- ůdministrativní budovy 

- Stavby pro distribuci a obchod 

- Stavby ve ejného stravování 

- Stavby ve ejného ubytování 

- Stavby pro kulturu 

- Stavby pro t lovýchovu a sport 

- Stavby pro automobilovou dopravu 

 Návrh t chto staveb respektuje poţadavky na daný účel uţívání a je v souladu 

s ochranou zájmu společnosti i chrán ných práv zájmu PO a FO. Dispozičn  jsou ešeny, 

tak aby pln  zajišťovali svou funkci a vyhovovali poţadavk m na hygienu, poţární 

bezpečnost, bezpečnost práce, technická vybavení a pohodu návšt vník . [5] 

 

2.6 Rekreace 

 

Rekreace je jednou ze základních urbanistických funkcí. Je to forma odpočinku nebo 

aktivní činnosti ve volném čase vedoucí k nezbytné obnov  a rozvoji fyzické a psychické 

energie člov ka. Poskytuje zm nu prost edí, vytvá í protiváhu monotónní a náročné práce 

a p ispívá k pocitu celkové pohody. Nejv tší význam je p isuzován zdravotní a zdravotn  

preventivní funkci rekreace, neboť kompenzuje negativní d sledky pracovního procesu, 

špatného ţivotního prost edí a také četných tlak , vyvolaných nevhodným zp sobem 

ţivota. [6] 
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2.7 Sportovní komplex 

 

Je soubor jednotlivých nebo funkčn  propojených objekt  a za ízení, slouţící k regeneraci 

organismu, obnov  fyzické a psychické energie a uspokojení vhodných mimopracovních 

aktivit.  

 

2.8 Legislativa 

 

Postup p i návrhu a realizaci projektu probíhal dle platné legislativy, p edevším dle zákona 

č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ád , ve zn ní pozd jších p edpis , 

dále dle p ílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která nahrazuje 

p ílohu č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobn jší úprav  územního ízení, ve ejnoprávní 

smlouvy a územního opat ení, uvedenou v zadání. Vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, vyhlášky  

č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby a dále podle p íslušných českých 

technických norem ĚČSNě: 

- ČSN 73 6110 Z1  Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 75 ř010   Vsakovací za ízení sráţkových vod 

- ČSN 73 410Ř   Hygienická za ízení a šatny 

- ČSN 73 6425-1  ůutobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní  

                               uzly a stanovišt  – část 1: Navrhování zastávek 

- ČSN 75 5455   Výpočet vnit ních vodovod  

- ČSN EN 12056  Vnit ní kanalizace – Gravitační systémy 

- ČSN 73 6005  Prostorové uspo ádání sítí 

Textová část diplomové práce je v souladu se sm rnicí d kanky č. 7/2013 a interních 

p edpis  katedry 222 – M stské stavitelství a inţenýrství. 

 

2.9 Podklady pro zpracování diplomové práce 

 

Podklady, jeţ byly nezbytné pro zpracování diplomové práce, zahrnují veškerá vyjád ení 

správc  k existenci inţenýrských sítí, Územní plán m sta Ostravy aktualizovaný ke dni 
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15.1.2013, fotodokumentace současného stavu území, výpis z katastru nemovitostí  

a mapové podklady získané z geografických dat, jmenovit  ortofotomapy, polohopis  

a výškopis. 

 

2.10 Soulad rozsahu práce se zadáním 

 

Diplomová práce je v souladu se zadáním a ídí se dílčími poţadavky na zpracování. 

Celkov  je práce rozd lena do dvou částí a to textové, jeţ poskytuje čtená i souhrnné 

informace o území, zp sobu ešení problematiky v dané lokalit  a samotnému 

koncepčnímu návrhu a grafické části, v nichţ jsou jednotlivé výkresy zpracované do 

úrovn  studie. Diplomová práce je dopln na o výpočty návrh  inţenýrských sítí, 

ekonomického propočtu a dalších nutných podklad  pot ebných k jejímu zpracování. 

 

2.11 Ostravské sportovní areály 

 

Dle Eurostatu m la Ostravská aglomerace v roce 2009 cca 1,1 mil. obyvatel. V roce 2008 

se v Ostrav  a okolí nacházelo: 

- 13 koupališť 

- 6 krytých bazén  

- 163 h išť 

- 131 t locvičen 

- ř stadion  otev ených Ěstadion Bazaly, M stský stadion ve Vítkovicích atd.ě 

- ř stadion  krytých 

- 4 zimní stadiony ĚČEZ ůRÉNů, zimní stadion SAREZA v Porub ě 

- 6Ř ostatních sportovišť 

- 4 lezecké st ny ĚCDU sport, Eliass, Tendon Blok, Gymnázium Volgogradská) [7]  

Dle osobního zjišt ní, zkušeností a mnoţství dotaz  je počet sportovišť v Ostrav  

nedostatečný, nerovnom rn  rozloţený a n která odv tví sportu jsou v ţalostném stavu na 

úkor jiných. Trendem dnešní doby je výstavba a provoz fitness center, která jsou ovšem 

pro v tšinu obyvatel m sta a p eváţn  mladší generaci neakceptovatelná z d vodu vysoké 

ceny. Dalším p íkladem, pro mne velmi zaráţejícím, je počet a kvalita lezeckých st n, 

který je co do počtu st n na jednoho obyvatele jedna z nejhorších v České republice a i 
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daleko menší m sta neţ je Ostrava mají, co se týče podpory této sportovní disciplíny 

daleko v tší ambice. V tomto p ípad  chybí v tší zainteresovanost m stských obvodu, 

Magistrátu m sta Ostravy a dalších institucí, které sm ují své dotace a granty dle mého 

názoru nesprávným sm rem a do nevhodných, pop ípad  sporných projekt . Tato 

skutečnost kontrastuje s faktem, ţe z Ostravy a okolí pochází mnoho p edních a sv tov  

známých skalních lezc  a horolezc , jmenovit  Lopold Sulovský, Libor Uher, Česlav 

Vojcík, Josef Velička, Leoš Horka, Petr G íbek, Milan Motyčka, Martin Novák, Jan 

Martínek, Vladimír Starčala, Pavel Kubek a mnoho dalších.  

Dalším problémem Ostravy je nemoţnost sportovního vyţití ve večerních hodinách, ať 

uţ jde o fotbal, tenis, basketball nebo jiţ zmiňované lezení. V západních zemích je b ţným 

jevem, ţe občané jdou sportovat v ř hodin večer z d vodu pracovního vytíţení b hem dne 

a tomuto odpovídá i otevírací doba sportovišť, která jsou ve ejn  p ístupná, bezplatná  

a dotovaná z rozpočtu m sta nebo m stského obvodu pop ípad  spolufinancována ze 

soukromých zdroj .  
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3. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 
 

3.1 Vymezení ešeného území 
 

Dané území se nachází v Ostrav , v m stském obvodu Moravská Ostrava a P ívoz. Ostrava 

je díky rozloze 214, 23 km
2
 a počtem obyvatel 306 12Ř ke dni 1. 1. 2012 t etím nejv tším 

m stem v České republice a druhým nejv tším m stem na Morav . Ostrava leţí na 

rozhraní Moravy a Slezska na severovýchod  České republiky. Ostrava leţí na soutoku 

Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Hustota zalidn ní m sta činí 1435 obyvatel na km
2
. 

Samotné m sto je tvo eno 23 m stskými obvody. Vzhledem k poloze m sta je Ostrava 

p edurčena k nadregionálnímu významu. Pr m rná nadmo ská výška je 227 m n.m.  

a pr m rná roční teplota činí Ř,6 °C. 

 

 

Obr. 2 Městské obvody Ostravy [9] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Dina_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_%28%C5%99eka%29


19 

 

 Zamýšlená parcela leţí v m stském obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, jeţ má 

rozlohu 1 353 ha a od 24. listopadu 1řř0 je samostatným m stským obvodem statutárního 

m sta Ostravy. 

 

3.2 Význam ešeného území 
 

ešení území se nachází v části Ostrava – Fifejdy, která spadá do m stského obvodu 

Moravská Ostrava a P ívoz. Jedná se oblast s p evaţující sídlištní zástavbou dopln nou o 

pot ebnou občanskou vybavenost. Vzdálenost od centra m sta je vzdušnou čarou necelé  

2 km. Z této blízkosti plynou určité výhody, jenţ ešené území zvýhodňují a dodávají mu 

na atraktivnosti. V ešeném území se nacházejí veškeré inţenýrské sít  s dostatečnou 

kapacitou, které jsou nezbytné pro budoucí výstavbu v lokalit . Zástavbou ešené parcely 

by došlo k vyuţití brownfieldu v blízkosti centra m sta a zároveň se eliminuje nutnost 

zástavby na tzv. “zelené louce”. V bezprost ední blízkosti se nachází TJ Ostrava – 

sportovní areál Varenská a Základní škola Generála Píky. Výstavbou sportovního 

komplexu by došlo k propojení t chto dvou sportovišť a rozší ení sportovních aktivit 

v oblasti. Vzhledem k poloze ešeného území, jeho charakteru, tj. rovinatosti, celistvosti, 

dobré dopravní dostupnosti a kompletnímu zasíťování inţenýrskými sít mi se jedná o 

velmi lukrativní pozemky, jenţ by nem ly z stat nevyuţity. Na druhou stranu by ovšem 

vedení m sta m lo mít snahu vyuţít podobné pozemky uváţliv , ne pouze s cílem 

profitovat z jejich prodeje čí z výstavby dalších komerčních, administrativních nebo 

prodejních objekt  apod. Výstavba sportovního komplexu si klade za cíl zp íjemnit 

občan m ţijícím v okolí ţivot, zhodnotit oblast v širším m ítku a zatraktivnit sídlišt  

určené p eváţn  k bydlení. Vzhledem k faktu, ţe sportovní komplex není tzv. „továrnou na 

peníze“, nem ţe být prvo adným zám rem výnos z výstavby a profit z následného 

provozu.  

 

3.3 Současný stav 

 

Poté, co byl bývalý areál ČSůD Ostrava Fifejdy majitelem uzav en z d vodu 

nerentabilnosti provozu a restrukturalizaci společnosti ČSůD, která vedla ke zm n  

z pozice státního podniku na rozd lení do n kolika soukromých právních subjekt , 

stávající objekty chátraly, byly postupn  vyrabovány a částečn  demontovány. Tento stav 
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trval n kolik let, b hem n hoţ se celý areál zm nil v nepovolenou skládku odpad , kde 

občané Ostravy a okolí sváţely vše nepot ebné. Tato skládka velmi zat ţovala okolí  

a lidem ţijícím v bezprost ední blízkosti znep íjemňovala ţivot. Nejv tší problém byl 

v letních m sících, kdy z d vodu vysokých teplot se z areálu uvolňoval nep íjemný 

zápach. Novým majitelem areálu se stala společnost ČSůD Reality Ostrava a.s., která m la 

zám r areál prodat investorovi, který by poté na své náklady skládku odstranil a objekty 

zboural a celý areál rekultivoval. K odstran ní černé skládky, demolici stávajících objekt  

a částečné asanaci území došlo mezi lety 2010 a 2012. Od té doby je areál stále na prodej, 

ovšem prozatím bezúsp šn . Jedním z d vod  byla i “finanční krize“ z roku 200Ř, která se 

projevila i v Moravskoslezském kraji a odlákala adu investor  od svých zám r , jako 

nap . výstavbu nového podnikatelského inkubátoru společnosti TEMPO TRůINING 

CONSULTING.  

 ešené pozemky jsou rozd leny na t i samostatné parcely s vlastním katastrálním 

číslem popisným. Hlavní a nejv tší plocha, bývalý areál ČSůD pat í společnosti ČSůD 

Reality Ostrava a.s., na n mţ došlo k odstran ní staveb a rekultivaci, další plocha, tvo ena 

asfaltovým povrchem byla n kolik m síc  vyuţívaná jako autobazar a jejím majitelem je 

spol. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. a poslední, nejmenší parcela je rovn ţ 

nevyuţita, tvo ena betonovým povrchem a pat ící spol. TJ Ostrava Varenská. 

 

 

Obr. 3 Fotografie současného stavu – areál ČSAD Ostrava Fifejdy [vlastní zdroj] 
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3.4 Limity v území 
 

Limity se rozumí všechna ochranná pásma inţenýrských sítí a omezení vyplývající 

z územního plánu. Dotčenými správci inţenýrských sítí jsou RWE Transgas a.s., OVAK 

a.s., ČEZ a.s. a O2 a.s. a Dalkia a.s. Vyjád ení dotčených správc  sítí je součástí p íloh. 

Ochranná pásma: 

- vodovod a kanalizace do pr m ru 500 mm – 1,5 m od vn jšího líce st ny potrubí, 

- vodovod a kanalizace nad pr m r 500 mm – 2,5 m od vn jšího líce st ny potrubí, 

- u NTL, STL plynovod  a jejich p ípojek v zastav ném území – 1 m po obou stranách sít  

- u podzemního vedení ele. soustavy do 110 kV – 1 m po obou stranách krajního vodiče, 

- u podzemního vedení ele. Soustavy nad 110 kV – 3 m po obou stranách krajního vodiče, 

- u sd lovacích optických metalických kabel  – 1,5 m po obou stranách vedení.  [10] 

 

3.5 Vazba na územní plán 

 

Návrh ešení území je v souladu s platným územním plánem m sta Ostravy schváleným 

usnesením Zastupitelstva m sta Ostravy, jehoţ poslední aktualizace byla datována ke dni 

25. 1. 2013. Návrh diplomové práce se shoduje s Územním plánem, tj. s návrhem 

sportovního komplexu v území vymezeném občanské vybavenosti. 

 

3.6 Regulativ zájmového území 
 

Dle územního plánu se ešené pozemky nacházejí v území označeném jako „občanská 

vybavenost“, z čehoţ vyplývají určitá omezení a regulativy.  

 

3.6.1 Funkční využití 

a) vhodné 

 Obchod a sluţby: velkoplošné obchodní provozy, nákupní st ediska, nevýrobní    

 i výrobní sluţby, opravny, servisy.  

 V da, výzkum: laborato e, zkušebny, dílny, technologický park  

 Školství Ěvysoké a st ední školyě, koleje, internáty.  

 Kultura: za ízení církevní, zábavní, výstavní, volnočasová, technická muzea.  
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 Zdravotnictví: nemocnice, polikliniky, zdravotní st ediska, hygienické stanice, 

lázeňské léčebny, odborné léčebné ústavy, ústavy léka ské fakulty.  

 Sociální péče: domovy d chodc , ústavy pro t lesn  a duševn  postiţené, 

rehabilitační st ediska, ubytovny bezdomovc , ubytovny pro migrující  

a nep izp sobivé občany charitativní za ízení.  

 Administrativa.  

 Ubytování, stravování.  

 V zeňství a nápravná za ízení.  

 Výpravní budovy ţelezničních a autobusových nádraţí.  

 P íslušné komunikace obsluţné, p ší, cyklistické, parkovišt , parkovací 

garáţe.  

 Zeleň ve ejná, ochranná.  

b) přípustné 

 Doplňující sportovní a rehabilitační za ízení.  

 Sluţby návšt vník m, ubytovaným, pacient m, zam stnanc m  

 Nerušící drobná výroba.  

 Nezbytná technická vybavenost.  

 Nezbytné dílny a garáţe údrţby.  

 Hasičské stanice.  

 Benzinová čerpadla.  

c) výjimečně přípustné 

 Byty nebo rodinné domky majitel , správc , zam stnanc .  

 Doplňující obytná zeleň, d tská h išt , skleníky. [11]  
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3.7 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Fotografie černé skládky – areál ČSAD Ostrava Fifejdy [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Fotografie černé skládky – areál ČSAD Ostrava Fifejdy [12] 
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3.8 SWOT analýza 

 

Silné stránky: 

- ůreál je zcela rovinatý a p ipravený k výstavb  bez omezujících vliv . 

- Dobrá poloha vzhledem k blízkosti centru m sta Ostravy. 

- Moţnost snadného napojení na stávající inţenýrské sít . 

- Snadná dopravní dostupnost a kvalitní pokrytí m stskou hromadnou dopravou. 

- Existence bezbariérových tras v okolí. 

- Vysoká míra občanské vybavenosti v okolí. 

 

Slabé stránky: 

- Extrémn  vysoká cena pozemk  a s tím spojené vstupní náklady investice. 

- Nutnost p izp sobení se daným limit m určených polohou parcel. 

- Malé mnoţství park , zelen  a rekreačních ploch v bezprost ední blízkosti.  

- Zhoršená kvalita ovzduší po v tšinu roku, zvýšená kriminalita.  

- Velmi nízká kvalita dosavadní zelen  v okolí. 

- Dlouhodob  p etrvávající negativní image m sta Ostravy. 

 

P íležitosti: 

- Výhodná poloha a moţnosti k podnikání. 

- Napojení na stávající cyklostezky. 

- Moţnost spolupodílení se na financování provozu m stským obvodem Moravská 

Ostrava a P ívoz a soukromým investorem. 

- Zvýšení atraktivnosti sídlišt  Fifejdy. 

 

Hrozby: 

- Vysoká míra nezam stnanosti a s tím spojená neochota lidí k aktivnímu odpočinku. 

- Moţnosti investování v jiných oblastech m sta Ostravy. 

- Nerentabilnost projektu. 

- Odliv finančního a lidského kapitálu z centra m sta z d vod  ekonomických, 

sociálních apod. 
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4. Návrh ešení 
 

4.1 Variantní ešení 
 

Návrh sportovního komplexu byl zpracován ve variantním ešení, čímţ došlo k eliminaci 

v tšiny chybných návrh  a výsledná varianta byla následn  zpracována podrobn ji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 6 Situace - varianta A [vlastní zdroj]           Obr. 7 Situace - varianta B [vlastní zdroj] 

 

Návrh sportovního komplexu ve variant  A spočíval ve výstavb  t ech samostatn  

stojících objekt  a to multifunkční haly, multifunkčního objektu a zázemí s tribunou, 

slouţící fotbalovým hráč m a divák m. Ve sportovní multifunkční hale se uvaţuje 

s provozováním v tšiny míčových sportu, jako nap . volejbal, basketbal, florbal a mnoho 

dalších. Tomu jsou navrţeny kapacity tribun uvnit  objektu včetn  nutného zázemí, ať uţ 

technického či hygienického pro sportovce i diváky. Multifunkční objekt by naopak slouţil 

nejen ke sportu, ale i setkávání lidí. Tomu odpovídá návrh restaurace a kavárny. Dále 

objekt nabízí indoor lezeckou st nu, fitness, saunu a masáţe. 

Venkovní areál je tvo en mnoha sportovišti, z nichţ v tšina se v Ostrav  a okolí 

nenachází. Mezi n  pat í skatepark, tvo en betonovou vanou s mnoţstvím skok   

a p ekáţek, bikrosová dráha, jedna ze t í v Moravskoslezském kraji a hlavním prvkem je 

venkovní lezecká st na, která je svými rozm ry a výškou 36 m nejv tší v České Republice 

a jedna z nejv tších v Evrop . Jako dopln k se zde nachází n kolik boulder . 

Mezi další sportovní za ízení pat í zavlaţované fotbalové h išt  s rozm ry 105 x 6Ř m 

a pro nejmenší je zde d tské h išt . Celý areál je dopln n o vhodn  navrţenou zeleň  
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a k oviny, parkové lavičky, ve ejné osv tlení a nutný mobiliá . Podrobn jší popis 

jednotlivých stavebních objekt  je popsán v dalších bodech dokumentace. 

 

Druhá varianta, tj. varianta B počítala rovn ţ s výstavbou t ech objekt  určených ke 

sportovním aktivitám. Tyto objekty by byly dopln ny o další dv , samostatn  stojící 

budovy, slouţící jako kavárna a zázemí pro p ilehlá h išt  s restaurací a venkovním 

posezením. Fotbalové h išt  by bylo z jedné strany opat eno objektem s tribunou v 2.NP  

a z druhé tribunou tvo enou stupňovitým vý ezem do svahu p ilehlého parku osázeného 

zelení, lavičkami a dalším nezbytným mobiliá em.  

 Hlavním rozdílem oproti variant  ů by bylo umíst ní venkovního bazénu menších 

rozm r  dopln ného d tským brouzdališt m slouţícím pouze d tem a tenisové, 

basketbalové a volejbalové kurty.  

 

4.2 ešení vybrané varianty  
( Koncipováno jako ţádost o vydání ÚR podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 

Sportovní komplex, Moravská Ostrava 

b) místo stavby 

Katastrální území Moravská Ostrava a P ívoz, obec Ostrava, parcelní čísla: 230Ř/3, 

2386/28, 2354/7. 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace pro Územní rozhodnutí 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Multi Development Czech Republic a.s. 

Olivova 4 

110 00 Prague 1 

Czech Republic 
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IČ: 7453ř13 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Sv tlý, tel.: +420 736 349 019 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Tomáš Grasser 

Lechowiczova 2841/17 

Ostrava – Moravská Ostrava 

702 00 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- vyjád ení správc  k existenci inţenýrských sítí,  

- Územní plán m sta Ostravy aktualizovaný ke dni 15.1.2013,  

- fotodokumentace současného stavu území,  

- výpis z katastru nemovitostí, 

- mapové podklady získané z geografických dat Ěortofotomapy, polohopis, výškopisě. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území, 

ešená oblast je vymezena parcelními čísly: 230Ř/3, 23Ř6/2Ř, 2354/7, k.ú. Moravská 

Ostrava a P ívoz. Jedná se o území o rozloze 88 740 m
2
 (8,874 haě, které je tvo eno 3 

parcelami a dopln no p íjezdovou komunikací. Plocha se nachází v zastav ném území, 

která je ovšem dlouhodob  nevyuţita.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

ůreál Československé státní automobilové dopravy ĚČSůDě slouţil k provozování  

a údrţb  vozového parku. V areálu se nacházely p edevším parkovací plochy, montáţní  

a servisní dílny, sklady, p íst ešek pro výdej pohonných hmot, motorových a p evodových 

olej  a dále administrativní a doplňkové budovy. V dnešní dob  jsou všechny stavby  

a za ízení odstran ny. ůreál v posledních letech slouţil jako nedovolená skládka odpadu. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.,) 

ešený areál se nenachází dle územního plánu m sta Ostravy, aktualizovanému ke dni 

15.1.2013 v ţádném z výše jmenovaných území. ůreál se nachází v chrán ném loţiskovém 



28 

 

území Ěčerné uhlí, zemní plyně, ovšem dle vyjád ení Českého báňského ú adu není toto 

zjišt ní limitujícím faktorem výstavby. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech, 

Ne eší se. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Návrh komplexu je v souladu s funkčními poţadavky platné územn  plánovací 

dokumentace. Území se dle ÚP m sta Ostravy aktualizovaného ke dni 25.1.2013 nachází 

v území vymezeném jako „občanská vybavenost“. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Veškeré poţadavky na vyuţití území jsou spln ny a vyplývají z vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Poţadavky s dotčenými orgány byly projednány a zapracovány do projektové 

dokumentace, pro ešené území nevyplývá nutnost pouţít ţádné další speciální právní 

p edpisy. 

 

h) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí), 

Č.parcely Vlastník Vým ra [  ] Druh pozemku 

 

 

2359/28 

 

Bainbridge Czech Republic 

Ostrava Hyper s.r.o. 

2Ř. íjna 1001/3, Staré M sto, 
11000 Praha 1 

 

 

1925 

 

 

zastav ná plocha a 

nadvo í 

 

 

2308/15 

 

Stopa Martin 

Hájkovická 655, Krásné Pole, 
72526 Ostrava 

 

 

2667 

 

 

ostatní plocha 

 

 

2386/27 

 

T lovýchovná jednota 
Ostrava 

Varenská 30řŘ/40a, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava 

 

 

8606 

 

 

ostatní plocha 
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2308/2 

 

Statutární m sto Ostrava 

Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, 
Moravská Ostrava, 72ř 30 

 

13113 

 

ostatní plocha 

 

2356/18 

 

Statutární m sto Ostrava 

Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, 
Moravská Ostrava, 72ř 30 

 

2917 

 

ostatní plocha 

 

2356/20 

 

Statutární m sto Ostrava 

Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, 
Moravská Ostrava, 72ř 30 

 

508 

 

ostatní plocha 

 

3617/2 

 

Statutární m sto Ostrava 

Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, 
Moravská Ostrava, 72ř 30 

 

4783 

 

ostatní plocha 

 

2202/78 

 

Statutární m sto Ostrava 

Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř, 
Moravská Ostrava, 72ř 30 

 

3933 

 

ostatní plocha 

 

Tab. 1 Seznam dotčených pozemků [13] 

 

A.4 Údaje o stavb  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu, p i níţ dojde k vybudování sportovního komplexu. P esný popis 

ešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

b) účel užívání stavby, 

Hlavním účelem sportovního komplexu bude uspokojení pot eb obyvatel z p ilehlého 

sídlišt  i širšího okolí v oblasti volnočasových aktivit a sportu. Komplex nabízí širokou 

škálu sportovních disciplín, které lze provozovat jak v objektech, tak i ve venkovním 

prost edí. ůreál má dostatečné mnoţství parkovacích ploch, restauraci, kavárnu, fitness, 

multifunkční halu, horolezecké centrum a další doplňkové sluţby jako nap . masáţe, saunu 

apod. Dále se zde nachází d tské h išt , fotbalové h išt  s pot ebným zázemím  

a občerstvením, boulder a nejv tší venkovní lezecká st na v České republice. ůreál je 

dopln n o bikrosovou dráhu a skate park.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Veškeré objekty v areálu budou sloţit jako stavby trvalé. 
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d) údaje o ochraně stavby (kulturní památka apod.), 

Nejedná se o kulturní památku ani jinak chrán nou stavbu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Postup p i návrhu a realizaci projektu probíhal dle platné legislativy, p edevším dle zákona 

č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ád , ve zn ní pozd jších p edpis , 

dále dle p ílohy č. 1 vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která nahrazuje 

p ílohu č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobn jší úprav  územního ízení, ve ejnoprávní 

smlouvy a územního opat ení, uvedenou v zadání. Vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, vyhlášky  

č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby a dále podle p íslušných českých 

technických norem ĚČSNě. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

Veškeré poţadavky dotčených orgán  a poţadavk  vyplývajících z jiných právních 

p edpis  jsou spln ny. 

 

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.) 

ůreál o rozloze necelých ř ha obsahuje 3 hlavní stavební objekty a dále doplňkové 

za ízení, které dohromady tvo í sportovn  – rekreační komplex. ůreál je rozd len detailn  

na stavební objekty SO 01 aţ SO 1Ř, které slouţí k lepší orientaci v projektové 

dokumentaci a p i samotné realizaci stavby.  Celková zastav ná plocha je 4,64 ha.  

SO 01 – Zázemí fotbalového h išt  je dvoupodlaţní objekt určený k provozování 

fotbalového h išt , sportovních utkání, tvo ící nutné zázemí pro hráče, trenéra a rozhodčí  

a p edevším pro návšt vníky a diváky. Tomuto odpovídá dispoziční návrh objektu. 

Celková zastav ná plocha je 612 m2
, obestav ný prostor 3Ř20 m3

. Objekt je odd len do 

n kolika samostatných částí, které nejsou propojeny, aby nedocházelo ke kontaktu 

sportovc  s diváky. Divák m je určen prostor na tribunách s kapacitou 450 divák , které se 

nachází v 2.NP. Pro n  je rovn ţ vyhrazen prostor občerstvení, který se nachází v levé 
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části objektu. Počtu divák  odpovídá návrh a kapacita občerstvovacího za ízení 

s pot ebným zázemím. Pro hráče je vyhrazena samostatná část objektu, kde se nacházejí 

čty i šatny včetn  hygienických prostor a umýváren, klubovna a šatna rozhodčího. Objekt 

dále obsahuje kancelá , sklad s prádelnou, technickou místnost, v níţ je umíst no 

technologické za ízení nutné k provozu objektu a zahradní technika, pot ebná k provozu 

fotbalového h išt . V 2. NP se nachází hygienické prostor vymezené fotbalovým divák m. 

2.NP je p ístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pomocí výtahu. Pro 

ostatní diváky je určeno p ístupové schodišt . 

SO 02 – Multifunkční hala je lehká dvoupatrová budova, která bude slouţit p eváţn  

k halovým a míčovým sport m s pot ebným provozním zázemím. Zastav ná plocha je 

2400 m
2
 a obestav ný prostor 2Ř 300 m

3. Hala slouţí p eváţn  sportovc m, ale i divák m, 

pro n ţ jsou navrţeny tribuny s kapacitou 450 míst k sezení. Tomuto počtu odpovídají 

kapacity hygienických za ízení, šatna a shromaţďovací prostory vn  objektu. Rovn ţ jsou 

navrţeny hygienické za ízení určené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V objektu je n kolik místností vyhrazených jako sklad sportovního vybavení dále prodejna 

lístk , technické místnosti nutné pro provoz budovy, úklidová místnost apod. V 2.NP se 

nachází rychlé občerstvení s pot ebným zázemím, hygienické prostory a malý 

shromaţďovací prostor určený divák m. Druhé nadzemní podlaţí je p ístupné jak 

schodišt m, tak výtahem, který je primárn  určen osobám s omezenou schopností pohybu  

a orientace. 

SO 03 – Multifunkční objekt je rozd len na n kolik samostatných a odd lených částí, 

v nichţ se nachází fitness, horolezecké centrum, ve ejné WC, masáţe a sauna. 

Návšt vník m celého areálu slouţí kavárna a restaurace, které se rovn ţ nacházejí uvnit  

objektu. Budova má samostatné parkovišt . Restaurace je navrţena pro 100 návšt vník   

a tomu jsou uzp sobeny kapacity kuchyn  a personálu. Prostory určené pro fitness jsou 

navrţeny pouze pro 50 návšt vník  z d vodu velkého počtu obdobných za ízení v Ostrav . 

Kavárna slouţí všem návšt vník m areálu s kapacitou rovn ţ 50 míst k sezení. Vnit ní 

horolezecké centrum bylo navrţeno pro 20 dvojic a bude slouţit p eváţn  v zimních 

m sících, pop ípad  nevlídném počasí. 

SO 04 – Fotbalové h išt  s rozm ry hrací plochy 105 x 6Ř m odpovídá poţadavk m na 

rozm ry fotbalového h išt  určeného k utkáním 1. ligy ČMFS. P esto bude h išt  slouţit 

zápas m niţší ligové skupiny a rovn ţ účel m návšt vník  sportovního komplexu. H išt  
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je koncipováno tak, aby umoţňovalo divák m pohled jak tribuny, umíst né v 2.NP tak 

stání okolo podél h išt . Kapacita t chto stání byla navrţena pro 500 divák .  

SO 05 – D tské h išt  nebylo navrţeno pro určitý počet nejmladších návšt vník . Kapacity 

a vybavení byly navrţeny dle nabídky firem, zabývajících se výrobou a prodejem t chto 

komponent  a dle inspirace jiţ stávajícími d tskými h išti v okolí. 

SO 06 – Horolezecký park obsahuje nejvyšší lezeckou venkovní st nu v České Republice  

a jednu z nejvyšších v Evrop . Lezecká st na dosahuje výšky 36 metr  s 11 metrovou 

p evislou částí. Celá konstrukce váţí 50 tun a je nesena 36 ocelobetonovými pilí i 

zaraţenými do podloţí do hloubky ř m. Celková konstrukce včetn  základ  váţí 500 tun  

a musí odolávat silným nápor m v tru. Venkovní st na nabízí 60 lezeckých cest r zných 

obtíţností dle stupnice klasifikace UIůů. Dále nabízí moţnost lezení stylem „toprope“ 

pop ípad  s pouţitím a vedením vlastního jišt ní. Horolezecký park je dále dopln n o 5 

„boulder “ vyrobených z betonu. Lezecká st na je osv tlena a tudíţ p ístupná i ve 

večerních hodinách. Její rozm ry ji p edurčují k po ádání závod  a poháru jak 

v rychlostním lezení, lezení na obtíţnost, tak drytoolingu a boulderování. [14]  

SO 07 – Bikrosová dráha je určená k trénink m a závod m v bikrosu. Tomu odpovídá 

navrţený koncept trat , její rozm ry, sklon a profil.  

SO 08 – Skatepark byl koncipován dle pot eb mladé generace a jejich p edstav o ideálním 

skateparku. Materiál byl navrţen z betonu díky jeho dlouhé ţivotnosti a výrazné odolnosti 

v či pov trnostním vliv m. Skatepark obsahuje mnoţství skok , p ekáţek, zábradlí a rail . 

Nechybí zde ani večerní osv tlení, lavičky, koše a další nezbytný mobiliá .  

SO 09 – SO 13 jsou parkovišt  navrţená v bezprost ední blízkosti objekt , tyto parkovišt  

byla navrţena s dostatečnou rezervou, tudíţ by nem lo docházet k p epln ní a nemoţnosti 

zaparkovat v z či jiný dopravní prost edek. Celková kapacita parkovišť činí 2ř1 

parkovacích stání včetn  dostatečného počtu stání vyhrazených osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. T mto návšt vník m je vyhrazeno 1Ř stání. Celková 

zastav ná plocha parkovišť je Ř751 m2
. 

SO 14 – S0 1Ř zahrnují silnice, chodníky, inţenýrské sít , terénní úpravy a pot ebný 

mobiliá . 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

Celý areál bude nov  zasíťován veškerými pot ebnými inţenýrskými sít mi, jejich návrh 

bude vycházet z výpočtu a budou navrţeny co nejekonomičt ji. V bezprost ední blízkosti 

areálu se nacházejí veškeré inţenýrské sít , pot ebné k realizaci a provozu komplexu. 

V ešených plochách se nenachází ţádné inţenýrské sít , které by svými ochrannými 

pásmy znemoţňovaly výstavbu a vyţádaly si tvorbu p eloţek pop ípad  zm nu návrhu 

ešení komplexu. Veškeré stávající inţenýrské st  probíhají podél ešených ploch, 

p eváţn  pod stávající komunikací a cyklostezkou. V ploše areálu ČSůD se nachází 

vodovodní a kanalizační potrubí, jehoţ DN nebylo zjišt no. Toto potrubí bude v pr b hu 

výstavby odstran no a nahrazeno novým s dostatečnou kapacitou.  

 Návrh hospoda ení s dešťovou vodou bude navrţen pomocí zasakování. Veškeré 

objekty, komunikace, chodníky a prostranství budou odvodn ny pomocí spádování  

a odvodu vody do retenčních nádrţí WůVIN Q-Bic, kde bude dešťová voda 

shromaţďována a následn  zasakována do podloţí. Díky návrhu nebude t eba odvád t 

dešťové vody do jednotné kanalizace a tím zat ţovat její kapacitu. Návrh areálu počítá 

s celkovým počtem 634 ks vsakovacích box , které budou rozd leny do čty  samostatných 

zasakovacích za ízení umíst ných v areálu. Do t chto za ízení bude odvád na dešťová 

voda z parkovišť, st ech objekt  a prostranství. Dešťová voda z parkovišť bude navíc 

pročišt na p es odlučovače lehkých kapalin, aby se zamezilo kontaminaci podzemních vod 

atd. 

 Vsakovací za ízení, jenţ se nachází v blízkosti fotbalového h išt , bude rovn ţ slouţit 

k částečnému zavlaţování dle závislosti na mnoţství sráţek v pr b hu roku. K tomuto 

účelu slouţí tlakové p ečerpávací za ízení umíst né v jeho blízkosti.  

 Vzhledem k charakteru sportovního komplexu nebude docházet k nadm rnému 

vzniku odpad . Návrh komplexu počítá s tvorbou b ţného komunálního odpadu, který 

bude z v tší části t ízen a následn  odváţen k dalšímu zpracování. 

 Ţádný z provoz  umíst ných ve sportovním komplexu nebude nadm rn  zat ţovat 

ţivotní prost edí emisemi. Vytáp ní objekt  bude ešeno formou elektrického, 

teplovodního pop ípad  plynového vytáp ní s pouţitím moderních technologií.  
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Výstavba sportovního komplexu bude rozd lena do n kolika etap. V první etap  dojde 

k vykácení stávajících d evin, demolici betonové a asfaltové plochy na parcelách 2354/7  

a 23Ř6/2Ř. Rovn ţ dojde k odstran ní asfaltového povrchu stávající komunikace. Následn  

dojde k vytyčení a zam ení budoucích objekt  a ploch pomocí geodetických metod. 

V druhé fázi dojde k odstran ní zeminy, stávajícího vodovodního a kanalizačního 

potrubí, výkopovým pracím a p íprav  na následnou betonáţ vytyčených základ  objekt . 

Betonáţ bude probíhat v p edem stanovený termín a za p ijatelných klimatických 

podmínek pod dozorem hlavního stavbyvedoucího. Poté, co dojde k tzv. „vyzrání“ betonu 

započne fáze výstavby samotných objekt . B hem druhé fáze dojde rovn ţ k vytyčení, 

zemním pracím a pokládce nov  budovaných vedení sítí technické infrastruktury včetn  

vsakovacích box  Wavin Q-Bic. Vzhledem k návrhu konstrukčního ešení objekt  bude 

samotná výstavba probíhat rychle. Tomuto účelu bude slouţit dostatek pot ebné 

mechanizace a kvalifikovaných pracovník . Rovn ţ v této fázi dojde k výstavb  bikrosové 

dráhy, která bude vybudována ze zeminy vyt ţené p i tvorb  základ  objekt  a také 

výstavb  skateparku.    

V t etí fázi, po dokončení hrubé stavby objektu budou probíhat kompletační  

a dokončovací práce, práce v interiéru apod. B hem tohoto období budou budovány 

venkovní sportovní za ízení, tj. horolezecká st na, která klade velké nároky na kvalitu 

základ  a v první ad  fotbalové h išt , jenţ vyţaduje p esn  upravený podklad za pomocí 

mechanizace. Rovný podklad bude slouţit pokládce drenáţního potrubí, zavlaţovacího 

systému a následné tvorb  travní plochy.  

Další fáze obsahuje finální terénní úpravy, stavbu d tského h išt , dostavbu 

skateparku, modelaci terénu a následného zatravňování. V této fázi dojde k výsadb  

k ovin, montáţí parkového osv tlení, laviček, koš  a dalšího mobiliá e. 

V poslední fázi dojde k budování chodník , asfaltové komunikace, dláţd ných 

shromaţďovacích prostor apod. Rovn ţ budou dokončovány veškeré nedod lky a opravy 

nutné ke kolaudaci stavby. P esný postup prací bude ešen v časovém harmonogramu, 

který bude ešen v dalším stupni projektové dokumentace.  
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k) orientační náklady stavby, 

Náklady výstavby celého sportovního komplexu budou stanoveny dle propočtu, který bude 

doloţen jako p íloha č. 2. 

 

Rekapitulace propočtu ekonomického zhodnocení 
 

I. Pozemek ………………………………….…………………….…     286 303 000,- 

II. Stavební část ……………………………………………………...     288 106 000,- 

III. Projektové a pr zkumné práce …………………………………...       12 965 000,- 

IV. Vedlejší rozpočtové náklady ĚVRNě …………………………….       11 813 000,- 

V. Marketing ………………………………………………………..         1 000 000,- 

VI. Rezerva ….…….…………….…….…………….………….……              14 405 000,- 

 

Celková cena sportovního komplexu (bez DPH)         614 592 000,- 

 

A.5 Člen ní stavby na objekty 

SO 01 Zázemí fotbalového h išt  

SO 02 Multifunkční hala 

SO 03 Multifunkční objekt 

SO 04 Fotbalové h išt  

SO 05 D tské h išt  

SO 06 Horolezecký park 

SO 07 Bikrosová dráha 

SO 08 Betonový skatepark 

SO 09 Parkovišt  

SO 10 Parkovišt  zam stnanci 

SO 11 Parkovišt  

SO 12 Parkovišt  

SO 13 Parkovišt  zam stnanci 

SO 14 Ostatní plochy 

SO 15 Chodníky 

SO 16 Inţenýrské sít  

SO 17 Terénní úpravy 

SO 18 Mobiliá  
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Jedná se o rovinatou plochu o celkové vým e 88 740 m
2
 (8,874 ha), která je tvo ena 

nesoum rnou skladbou vrstvy, tvo enou částečn  zastav nou asfaltovou plochou, dále 

zeminou a v neposlední ad  sm sicí zeminy, stavební suti a zbytk  asfaltového  

a betonového povrchu, které jsou poz statkem bývalého areálu ČSAD. Nejv tší část 

stavebního pozemku byla v roce 2010 částečn  rekultivována. Rekultivace si vyţádala 

náklady ve výši 5,7 mil. Kč.  

Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje cca 10 aţ 11 m pod terénem, p ičemţ 

celková mocnost zvodn ní dosahuje cca 4 aţ 6 m. Podloţí je tvo eno nezpevn ným 

sedimentem – sprašovou hlínou. [15] 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

V prosinci 200ř byl proveden „Pr zkum kontaminace a odhad škod z kontaminace 

horninového prost edí areálu ČSůD“. P ed zahájením výstavby budou provedeny veškeré 

pot ebné pr zkumy nutné k realizaci projektu. [15] 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V bezprost ední blízkosti areálu se nacházejí inţenýrské sít , jmenovit  vedení vodovodu, 

plynovodu, teplovodu, elektrické energie, optických kabel  a kanalizace, jejichţ ochranná 

pásma budou respektována a dodrţena s ohledem na ČSN 73 6005 - Prostorové uspo ádání 

sítí. V okolí areálu se nenachází ţádné za ízení, inţenýrská sít apod., jejichţ bezpečnostní 

pásmo by bylo realizací stavby ovlivn no.  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dle „Informačního systému Moravskoslezského kraje – mapy záplavových oblastí“ se 

ešené pozemky nenachází v záplavovém území. Pozemek se nachází na poddolovaném 

území, ovšem dle vyjád ení Českého báňského ú adu poddolování neomezuje zamýšlenou 

výstavbu. S vlivem d lní činnosti je t eba počítat v mnoha oblastech m sta Ostravy a okolí.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Návrh zástavby je v souladu s územním plánem m sta Ostravy. Sportovní komplex se bude 

nacházet v území určeném občanské vybavenosti a bude respektovat a co nejmén  

ovlivňovat okolní zástavbu a pozemky. Odtokové pom ry se v míst  nezm ní, neboť i p es 

zastav ní v tšiny plochy areálu objekty, parkovacími plochami apod., bude veškerá 

dešťová voda zadrţována ve vsakovacích nádrţích bez napojení na stávající jednotnou 

kanalizaci, čímţ nedojde k jejímu zat ţování. Návrh vsakovacích za ízení je součástí 

p ílohy č 7.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Z d vodu výstavby sportovního komplexu dojde k vykácení stávajících d evin a výsadb  

nové zelen . Jedná se o kácení Ř ks vzrostlých topol . Kácení d evin bude v souladu 

s vyjád ením Magistrátu m sta Ostravy – odboru ţivotního prost edí. Výstavba areálu 

neklade poţadavky na asanace. Projekt počítá s demolicí stávající kanalizační a vodovodní 

p ípojky, která se nachází na parcele 230Ř/3, k demolici stávajícího asfaltového povrchu, 

parcelní číslo 2354/7 a betonového povrchu na parcele č. 23Ř6/2Ř. Rovn ţ dojde 

k demolici stávajícího asfaltového povrchu komunikace.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa, 

Realizací projektu nedojde k záboru zem d lského p dního fondu ani pozemk m určeným 

k pln ní funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu), 

Technické podmínky v území umoţňují realizaci projektu výstavby sportovního komplexu. 

Vzhledem ke kapacitám stávajících sítí nemusí z d vodu výstavby dojít k navýšení jejich 

kapacit. P esné podmínky napojení budou up esn ny v další fází projektu dle vyjád ení 

správc  sítí. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, 

Samotná výstavba areálu bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem, jenţ bude 

zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. Sportovní komplex je rozd len do 
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n kolika stavebních objekt , označených SO 01 – SO 1Ř, jejich výstavba bude probíhat 

odd len  i současn , dle časového harmonogramu.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Sportovní komplex bude slouţit ve ejnosti k uspokojení pot eb v oblasti sportu, relaxace a 

aktivního odpočinku. K tomuto účelu jsou navrţeny 3 samostatné objekty, které budou 

dopln ny mnoţstvím venkovních sportovišť, vhodnou zelení a pot ebným mobiliá em.  

Prvním objektem je samostatn  stojící multifunkční hala, určená zejména míčovým 

sport m, dopln ná pot ebným zázemím včetn  občerstvení, šaten apod. Hala je navrţena 

pro 450 návšt vník , čemuţ odpovídá počet sezení na tribunách a hygienická za ízení. 

Návšt vníci mohou vyuţít dv  parkovišt , která se nacházejí v bezprost ední blízkosti.  

 Druhou stavbou je multifunkční objekt, který je rozd len na n kolik samostatných  

a odd lených částí, v nichţ se nachází fitness, horolezecké centrum, ve ejné WC, masáţe  

a sauna. Návšt vník m celého areálu slouţí kavárna a restaurace, které se rovn ţ nacházejí 

uvnit  objektu. Budova má samostatné parkovišt . Restaurace je navrţena pro 100 

návšt vník  a tomu jsou uzp sobeny kapacity kuchyn  a personálu. Prostory určené pro 

fitness jsou navrţeny pouze pro 50 návšt vník  z d vodu velkého počtu obdobných 

za ízení v Ostrav . Kavárna slouţí všem návšt vník m areálu s kapacitou rovn ţ 50 míst 

k sezení. Vnit ní horolezecké centrum bylo navrţeno pro 20 dvojic a bude slouţit p eváţn  

v zimních m sících, pop ípad  nevlídném počasí. 

 T etím objektem je objekt slouţící p eváţn  hráč m fotbalu, kterým je určeno 

fotbalové h išt  v bezprost ední blízkosti. Objekt je dispozičn  navrţen tak, aby zde byly 

veškeré místnosti a prostory nutné k po ádání fotbalových zápas , včetn  šatny pro 

rozhodčího, masérské místnosti a dalších prostor. V 1.NP objektu se rovn ţ nachází 

občerstvení slouţící jak hráč m, tak p edevším divák m. T m je určené 2. NP ešené jako 

zast ešená tribuna dopln ná o nutné hygienické prostory. Tribuna je navrţena pro 450 

divák . Podél fotbalového h išt  je moţnost stání, které bylo navrţeno s kapacitou 500 

míst. 

 Hlavní dominantu komplexu tvo í horolezecká st na, která je nejv tší v České 

republice a svými rozm ry pat í mezi nejv tší v Evrop . M í 36 metr  a obsahuje 
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bezpočet cest r zných klasifikací. Nachází se zde i 5 boulder . Horolezecká st na je 

dopln ná večerním osv tlením a určena i k závod m v „drytoolingu“.  

V blízkosti horolezeckého centra se nachází d tské h išt  navrţeno pro nejmenší 

návšt vníky. U d tského h išt  byl kladen velký d raz na funkčnost a hlavn  bezpečnost.  

V severní části areálu se rozkládá bikrosová dráha, určená vyznavač m adrenalinu. 

Draha jsou navrţena dle Evropských pom r  a určená jak k trénink m, tak závod m. 

Dráha je jediná v Ostrav  a jedna ze t ech v Moravskoslezském kraji. 

Doplňkem k dráze je betonový skatepark, určený jak brusla m, tak skateboardist m. 

Skatepark je dopln n mnoţstvím skok , ramp, p ekáţek a zábradlí. Nejbliţší „obstojný“ 

skatepark se nachází ve Výškovicích a Porub . 

 Veškeré objekty jsou ešeny s d razem na funkčnost a bezbariérovost. Jsou tedy 

určeny i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  Celý areál je protnut 

mnoţstvím chodník  a probíhá jím cyklostezka. Samoz ejmostí je parkový mobiliá , 

venkovní osv tlení a zelené plochy určené k relaxaci. Parkovací místa jsou navrţena 

s dostatečnou rezervou. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Z pohledu urbanistického ešení je výstavba sportovního komplexu vhodným vyuţitím 

území. Tento zám r neklade velké nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, 

nezat ţuje nadm rn  ţivotní prost edí, vhodn  zapadá do okolí apod. Navrţené stavby jsou 

koncipovány tak, aby dodrţovaly výškovou úroveň okolních budov, m ly vhodnou polohu 

v či sv tovým stranám a nenarušovaly koncept sídlištní zástavby. V blízkosti se nachází 

podobný areál, tudíţ dojde k dopln ní stávajícího za ízení. Navrţená zeleň bude 

prodluţovat a doplňovat jak stávající, tak nov  budované komunikace a cyklostezky. 

ůreálem bude probíhat obsluţná komunikace, která umoţní p ístup do areálu a zároveň 

nenaruší okolní sídlištní zástavbu. Komunikace budou dopln ny nov  vybudovanými 

chodníky po obou stranách umoţňující bezpečný pohyb v oblasti. ůreál bude v prvotním 

návrhu neoplocen, čímţ nedojde k uzav ení a odd lení od okolní zástavby ale naopak 

k jejímu propojení. 
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b) architektonické řešení – kompozice prostorového řešení,  

ůrchitektonický návrh spočíval ve studiu území, moderních návrh  budov, vhodného 

začlen ní do oblasti a funkčním propojením jak samotných budov, tak areálu s okolím. P i 

návrhu byla snaha skloubit p vodní sídlištní zástavbu, která sice prošla revitalizací, ale 

p esto se nejedná o moderní výstavbu s novým pojetím sportovních komplex  jako míst 

určených nejen krátkodobé sportovní činnosti, ale i relaxaci a oblasti určené k setkávání 

lidí. V návrhu byl kladen d raz na funkčnost, propojenost jednotlivých sportovišť  

a estetické ztvárn ní jak samotných objekt , tak celého areálu. Objekty byly navrţeny se 

snahou o specifický design, netradičnost, pouţití nových materiál  jako pohledového 

betonu, titan-zinkového zast ešení, hliníkových doplňk  a mnoho dalších. V kombinaci se 

d evem stavby p sobí modern , ale ne chladn . Objekty se snaţí dodrţovat čisté a rovné 

linie bez zbytečných architektonických doplňk , jeţ mají funkci pouze estetickou. 

Dispoziční návrh objekt  vyplývá z jejich funkčních pot eb. Stavby samotné, tak i areál 

byl navrţen s d razem na ekonomičnost jak výstavby, tak hlavn  provozu. Tomu odpovídá 

minimum rozptýlené zelen , nenáročné d eviny a bezúdrţbové d eviny. 

 Hlavní dominantu celého areálu tvo í horolezecká st na, která na rozdíl od okolních 

objekt  je navrţena jako zaoblená s výraznou barvou tak, aby byla viditelná i z širšího 

okolí.  
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 Multifukční hala byla navrţena dle poţadavk  na bezbariérové uţívání staveb. 

Hygienická za ízení, parkování, tribuna, komunikační prostory i výtahová kabina 

odpovídají vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb. Samotné sportovišt  určené p eváţn  

nehendikepovaným sportovc m bylo navrţeno jako bezbariérové. Návrh šaten i 

hygienických prostor vyhrazených sportovc m nebyl navrţen jako bezbariérový, z d vodu 

p edpokladu návšt vy p eváţn  nehendikepovaných sportovc . I p es tento fakt je p ístup 

na hrací plochu a ve ejné prostory včetn  hygienických prostor pro návšt vníky ešen jako 

bezbariérový.  

Návrh venkovních prostor je pln  v souladu s vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb a určen osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Tomu odpovídají zejména počty parkovacích 

míst, ší ky komunikací, chodník , jejich sklon apod. – viz bod B. 4 c). 

 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Provozem a uţíváním sportovního komplexu, tj. budov a veškerých sportovních za ízení 

uvnit  areálu nevzniká bezprost ední nebezpečí, jeţ by primárn  ohroţovalo lidské zdraví. 

Problémem m ţe být vandalismus, p i n mţ by docházelo k devastaci areálu a sportovišť. 

Jediným ešením vzhledem k otev enosti areálu by byla prevence ze strany Policie ČR, 

kamerový systém nainstalovaný uvnit  areálu a výchova mládeţe, která by p ispívala 

k výchov  a snad i omezení kriminality, která je velkým problémem nejen m stského 

obvodu Moravská Ostrava a P ívoz, ale celého m sta Ostravy. 

 Sporty jako lezení, bikros a skateboarding jsou ţivotu nebezpečné a mohou p ivodit 

smrt. Proto je nutné tyto aktivity provozovat pod dohledem zkušeného instruktora 

pop ípad  na vlastní nebezpečí. Správce areálu odpovídá za bezpečnost uvnit  lezecké haly 

a technický stav sportovního vybavení.  
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

SO 01 – Zázemí fotbalového h išt  

Dvoupodlaţní objekt slouţící k provozu fotbalového h išt . Tomuto účelu odpovídá návrh 

a pot ebné zázemí, jenţ objekt nabízí.  

 

Základy  

Objekt je zaloţen na ţelezobetonových patkách a pásech umíst ných po obvodu objektu 

v nezámrzné hloubce 1000 mm. Ţelezobetonové patky a pásy jsou tvo eny betonem 

pevnostní t ídy C25/30 a ocelovou výztuţí.  

 

Konstrukční systém 

Jedná se o ocelobetonový skeletový systém o pr m ru sloup  300 x 300 mm vyztuţen 

ocelovými profily HEB 200. Sloupy jsou osov  vzdáleny 6000 mm.  

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvo en svislými ocelobetonovými nosníky, jenţ jsou vypln ny zdivem 

porotherm tl. 300 mm. Fasádní zateplovací systém je tvo en minerální vlnou tl. 150 mm 

včetn  parozábrany, hydroizolace atd. Povrch v 1.NP je navrţen jako prov trávaný 

d ev ný fasádní systémem zatím co v 2.NP je prov trávaná fasáda z titanzinkového plechu.  

 

Stropní konstrukce 

Jedná se o ocelobetonovou konstrukci tvo enou trapézovým plechem a ţelezobetonem 

Ěsp aţenoě. Speciální vyztuţení je v místech tribuny pomocí p íhradových nosník .  

 

Tribuna  

Ocelové p íhradové vazníky a ţelezobetonové prvky tribuny. Sedačky jsou vyrobeny 

z plastu, zabezpečeny proti odtrţení a manipulaci. Rovn ţ jsou neho lavé.  

 

St echa objektu 

Jedná se o ocelobetonovou konstrukci Ěsp aţený trapézový plech & ţelezobetoně. Tepelná 

izolace z minerální vlny včetn  hydroizolační fólie. V místech terasy pouţit odvodňovací 

systém Schlüter-Systems. 
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St echa tribuny  

Tvo ena eloxovaným hliníkovým plechem, ukotvena na ocelových nosných profilech.  

 

Podlahy 

Veškeré podlahy v objektu jsou vytvo eny jako litá podlaha pop ípad  keramická dlaţba 

Ěp eváţn  v hygienických prostorechě. 

 

Okna a dve e 

Hliníkové profily Schuco tmav  šedé barvy. 

 

Klempí ské výrobky 

Veškeré oplechování ešeno titan-zinkovým systémem. 

 

SO 02 – Multifunkční hala 

Hala slouţí k mnoha druh m míčových sport , čemuţ je uzp sobena a navrţena. Nechybí 

zde pot ebné technické, hygienické a provozní zázemí. 

 

Základy 

Hala je zaloţena Objekt je zaloţen na ţelezobetonových patkách a pásech umíst ných po 

obvodu objektu v nezámrzné hloubce 1000 mm. Ţelezobetonové patky a pásy jsou tvo eny 

betonem pevnostní t ídy C20/25 a ocelovou výztuţí.  

 

Konstrukční systém 

Jedná se o ocelový skeletový systém tvo ený profily HEP 300. Hala je zast ešena pomocí 

prostorových p íhradových vazník . Celá konstrukce je ztuţená a zav trována 

diagonálními táhly. Dimenze není p edm tem DP. 

 

Obvodový plášť 

Plášť haly je tvo en z prefabrikovaných sendvičových panel  s PUR izolací, p ipevn ných 

na ocelové konstrukci a dále s povrchem tvo eným d ev ným obloţením. Prosklené plochy 

jsou tvo eny polykarbonátovými deskami a zastín ny proti p ímému slunečnímu zá ení 

pomocí vertikálních d ev ných lamel.  
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Strop a tribuna 

Navrţena jako ocelobetonová konstrukce s povrchem – pohledový beton. 

 

St echa 

Zast ešení haly tvo eno trapézovým plechem + izolací z minerální vlny. Krytina je z titan-

zinkového plechu, který je velmi odolný v či pov trnostním vliv m a nenáročný na 

údrţbu.  

 

Okna a dve e 

Hliníkové profily Schuco tmav  šedé barvy. 

 

Klempí ské výrobky 

Veškeré oplechování ešeno titan-zinkovým systémem. 

 

B.2.7 Technická a technologická za ízení 

V objektech ani samotném areálu se nenachází ţádná sloţitá technická za ízení, jenţ by 

vyţadovala sloţitou obsluhu nebo speciální p ístup. Výjimku tvo í pouze dva výtahy, které 

se nacházejí v multifunkční hale a zázemí pro fotbalové h išt  a slouţí p eváţn  osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto za ízení budou instalovány a následn  

servisovány odbornou firmou. Zavlaţování fotbalového h išt  bude dvoucestné, buď 

pomocí napojení na vodovodní ád, nebo z vlastních zdroj , tj. pomocí čerpání z retenční 

nádrţe. Zavlaţování bude automatické, ízeno z technické místnosti uvnit  objektu. 

Dalšími za ízeními jsou technologie umíst né v jednotlivých technických místnostech 

objekt , slouţící k vytáp ní, oh evu vody apod. 

 

B.2.8 Požárn  bezpečnostní ešení 

Objekty budou navrţeny v souladu se zákonem č. 133/1řŘ5 Sb., o poţární ochran , ve 

zn ní pozd jších p edpis , Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozor, vyhláškou č. 23/200Ř Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb, ve zn ní pozd jších p edpis  a dle pot ebných ČSN.  

 Veškeré objekty budou vybaveny poţární a kou ovou signalizací, poţárními schodišti 

a únikovými cestami. Poţární bezpečnost v objektech zabezpečují hasící za ízení tzv. 
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„spriklery“. Podrobné ešení celého poţárního systému budov bude ešeno v dalších 

stupních projektové dokumentace.  

 Sportovní areál bude obsahovat mnoţství nadzemních hydrant  s dosahem 200 m, 

které budou na sebe navazovat. Veškeré objekty jsou umíst ny s ohledem na rozm rové 

pot eby poţární techniky Ěhasící a cisternové vozy, pracovní plošiny apod.ě a jejich 

snadnou dostupnost k objekt m. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Bude ešeno podrobn  v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prost edí,   

Vzhledem k charakteru sportovnímu komplexu nebude docházet k ší ení hluku, vibrací, 

prašnosti apod. Výjimku tvo í období výstavby, p i nichţ bude docházet ke zvýšeným 

hodnotám prašnosti, hlučnosti atd.  

 Podrobn jší limity prašnosti, hluku apod. budou ešeny dle vyjád ení Krajské 

hygienické stanice. 

 Osv tlení a v trání bude jak p irozené, tak um lé a bude navrţeno v souladu s  

ČSN 36 0035 Denní osv tlení budov a ČSN 36 000Ř Osln ní, jeho hodnocení a zábrana. 

Um lé osv tlení bude navrţeno dle ČSN 36 0004 Um lé sv tlo a osv tlování. Vzhledem 

k faktu, ţe se nejedná o administrativní budovy, školská za ízení apod., není kladen takový 

d raz na návrh osv tlení a v trání. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

Pozemky se dle „Informačního systému Moravskoslezského kraje – mapy záplavových 

oblastí“ nenacházejí v záplavovém území, tudíţ není d vod navrhovat protipovodňová 

opat ení.  

 Dle Geoportálu INSPIRE se oblast nenachází v oblasti se zvýšenou koncentrací 

nebezpečí pronikání radonu, bludných proud  apod. 

 Celá Česká republika se díky své poloze nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

Výjimku tvo í seizmicita zp sobená vlivy poddolování, která v oblasti m ţe zp sobovat 

minimální ot esy, jeţ mají zanedbatelný vliv na stavby nebo zdraví osob. 
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SO 03 - Multifunkční objekt bude zásobován pomocí vodovodní p ípojky DN 100 PE 

délky 35 m, napojené na nov  vybudovaný vodovodní ád dimenze DN 125 SDR 11 

v délce 105 m. Stávající vodovodní ád byl nevyhovující a p i zemních pracích bude 

odstran n a následn  vybudován nový. Nov  vybudovaný vodovodní ád bude rovn ţ 

napojen na stávající vodovodní potrubí, nacházející se v komunikaci. Dimenze je taktéţ 

DN 300 LT. 

V areálu bude navrţeno vodovodní potrubí pro nov  budovaný nadzemní hydrant. 

Potrubí je dimenze DN Ř0 PN16 PE v délce 101 m. Další hydrant bude napojen na 

stávající vodovodní potrubí dimenze DN 300 LT, probíhající ulicí U Stadiónu.  

Zavlaţování fotbalového h išt  bude primárn  ešeno pomocí čerpání vody za pomocí 

p ečerpávacího za ízení z nádrţe Wavin Q-Bic. V dob  sucha je moţno vyuţít sekundární 

napojení na stávající vodovodní potrubí DN 125 SDR 11. Vodovodní potrubí pro 

zavlaţování je navrţeno DN 75 PN 10 PP v délce ř7 m. Samotné rozvody vody pod 

h išt m budou navrţeny potrubím DN 63 PN 10 PP v délce 5ř6 m. 

 

Kanalizace 

Objekty budou napojeny jak na kanalizační, tak dešťové potrubí. Kanalizační potrubí bude 

napojeno na stávající kanalizační ád, jenţ je jednotný, dimenze DN 500 BET, uloţen 

v p ibliţné hloubce 4 m. Veškeré objekty budou mít dešťové potrubí svedeno do nov  

budovaných vsakovacích za ízení Wavin Q-Bic. 

SO 01 - Objekt zázemí fotbalového h išt  bude napojen na nov  vybudovaný 

kanalizační ád DN 300 PP, jenţ ústní do stávajícího ádu DN 500 BET kanalizační 

p ípojkou délky 43 m. Dimenze kanalizační p ípojky je DN 150 PVC. Dešťové potrubí je 

DN 250 PP, délky 7 m slouţí rovn ţ ke svodu dešťových vod z p ilehlé shromaţďovací 

plochy p ed objektem.  

SO 02 - Multifunkční hala bude napojena na stávající kanalizační ád DN 500 BET 

pomocí kanalizační p ípojky DN 150 PVC v délce 33 m. Dešťové vody ze st echy objektu 

budou svedeny do dvou dešťových potrubí DN 200 PP, v celkové délce 32 m, které ústí do 

vsakovacího za ízení. 

SO 03 -  Multifunkční objekt bude napojen na nov  vybudovaný kanalizační ád DN 

300 PP v délce 43 m pomocí kanalizační p ípojky DN 150 PVC, délky 42 m. Potrubí bude 
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opat eno odlučovačem lehkých kapalin. Rovn ţ bude st echa objektu odvodn na pomocí 

dvou dešťových potrubí délky 6 m dimenze DN 200 PP zaúst ných do vsakovací nádrţe. 

SO 09 – SO 13 – Parkovišt  budou odvodn ny pomocí dešťových potrubí a zaúst ny 

do nov  vybudovaných vsakovacích nádrţí Wavin Q-Bic. Celková délka t chto dešťových 

potrubí je 150 m - dimenze DN 200 PP a DN 300 PP – 152 m. Parkovišt  určené 

autobus m je odvodn no pomocí dešťového potrubí DN 150 PVC, délky 30 m. Veškeré 

parkovací plochy jsou odvodn ny liniovým odvodn ním a opat eny odlučovači lehkých 

kapalin.  

Veškeré nov  budované kanalizační p ípojky jsou opat eny kanalizačními šachtami 

odpovídající dimenze v místech napojení.  

 

Teplovod 

Stávající teplovodní potrubí probíhá podél ešených parcel. Je uvaţováno napojení SO 02 

multifunkční haly na stávající teplovod a jeho následní vytáp ní tímto zp sobem. Nov  

budovaná p ípojka teplovodu má délku 210 m.  

 

Plynovod 

Pouze SO 03 – Multifunkční objekt bude napojen na plynovodní vedení. Stávající 

plynovodní vedení je dimenze STL DN 200 OCEL. Plynovodní p ípojka STL DN 32 PE 

100 – RC v délce 66 m bude svedena do nov  vybudovaného HUP, jenţ se nachází na 

vn jší stran  objektu. 

 

Sd lovací kabely 

Veškeré objekty budou napojeny na sd lovací Ěoptickéě kabely. Celková délka napojení je 

157 m. Dojde k vybudování centrální datové stanice.  

 

Vedení nízkého nap tí  

Veškeré objekty budou napojeny na stávající vedení nízkého nap tí. Objekty budou 

napojeny p ímo do trafostanic, jeţ jsou majetkem ČEZ distribuční sluţby a.s. Celková 

délka p ípojek včetn  rozvod  kabel  pro ve ejné osv tlení je 10Ř1m.  
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B.4 Dopravní ešení 

a) popis dopravního řešení, 

ůreál bude napojen v jednom bod  na stávající komunikaci ulice U Stadiónu, jenţ má 

ší ku Ř m. Napojením vznikne pr sečná k iţovatka, která propojí SO 02 - multifunkční 

halu s SO 09 - parkovišt m pro návšt vníky na stran  jedné a SO 03 - multifunkčním 

objektem, SO 12 a SO 13 - parkovišt m a SO 01 – zázemím fotbalového h išt  na stran  

druhé. Ší e nov  budovaných komunikací je navrţena 7 m. Rozhledové trojúhelníky jsou 

dodrţeny a celkový návrh komunikací je navrţen v souladu s ČSN 73 6110 Z1 

Projektování místních komunikací. Celý areál je protnut cyklostezkou vedoucí ze sídlišt  

Fifejdy podél ulice Sládková. Ší e cyklostezky včetn  pásu pro chodce vn  areálu je 

navrţena ší e 3 m. Tato cyklostezka slouţí rovn ţ pohybu chodc . Odd lení cyklostezky 

od pásu pro chodce je ešeno dle č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb za pomocí hmatného pásu ší ky 300-400 mm. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Napojení areálu na stávající dopravní infrastrukturu bude pouze ve t ech místech a to na 

stávající ulici U Stadiónu a ulici Sládkovou, jenţ spojuje ulice U Stadiónu a ulici 

Varenskou. Ulice i p es svou velmi nízkou frekventovanost mají dostatečnou ší í, tudíţ 

napojení areálu je moţné. Ší e ulice Sládková je 7 m a ulice U Stadiónu má na ší ku 11 m. 

P i rekonstrukci části ulice U Stadiónu se počítá s návrhem jejího zúţení na Ř m. Jak ulice 

Sládková, tak ulice U Stadiónu mají funkci obsluţnou, p esn ji se jedná o místní 

komunikace t ídy C Ěobsluţná komunikace, s funkcí obsluţnou ve stávající i nové 

zástavb ě. Na ulici u Stadiónu bude napojen jak vjezd od areálu, tak nov  budovaná 

parkovišt .  

 

c) doprava v klidu, 

Doprava v klidu bude ešena pomocí záchytných parkovišť, která jsou rozmíst na vn  i 

uvnit  areálu a rovnom rn  rozprost ena. Celkový počet parkovišť je 5. Parkovišt  jsou 

rozd lena do n kolika samostatných celk , označených SO 0ř - SO 13. 

 Parkovišt  s označením SO 0ř je nejv tším parkovišt m a nachází se v prost ední 

části areálu, mezi zázemím s tribunou a multifunkční halou. Parkovišt  tedy slouţí 

výhradn  návšt vník m multifunkční haly a fotbalových utkání. Parkovišt  je rovn ţ 

určeno parkování čty em autobus m. Pro tyto účely byl navrţen záliv dle ČSN 73 6425-1 



52 

 

ůutobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly a stanovišt  – část 1: 

Navrhování zastávek. Kapacita parkovišt  je 1Ř7 parkovacích míst, z čehoţ je vyhrazeno 

dle vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 7 parkovacích stání v blízkosti p echodu pro chodce. 

Parkovišt  je z asfaltového povrchu, vyspadováno k liniovému odvodn ní, které je svedeno 

do odlučovače lehkých kapalin. Dále je parkovišt  osázeno zelení.  

 Parkovišt  SO 10 slouţí p eváţn  zam stnanc m multifunkční haly s počtem 12 stání. 

Rovn ţ se zde nachází 5 parkovacích stání určených osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace sm ujících do multifunkční haly. Povrch parkovišt  je z asfaltu. 

Odvodn ní je ešeno jako spádové do vsakovacích nádrţí.  

 Parkovišt  SO 11 slouţí p eváţn  návšt vník m areálu nebo multifunkčního objektu. 

Nachází se zde 2 parkovací stání určená osobám s omezenou schopností pohybu  

a orientace a 2Ř stání pro návšt vníky. Povrch je stejn  jako u p edchozích parkovišť 

z asfaltu a odvodn ní dešťových vod ešeno pomocí vsakovacích nádrţí.  

 Parkovišt  s označením SO 12 slouţí návšt vník m komplexu a p eváţn  sportovc m 

sm ujícím do kavárny, restaurace, fitness, horolezeckého centra nebo bikrosové dráhy. 

Parkovišt  ze 74 stání obsahuje 2 parkovací stání určené osobám ZTP. Parkovišt  stejn  

jako všechna ostatní je tvo eno asfaltovou plochou, která je vyspadována sm rem 

k liniovému odvodn ní, které je napojeno na odlučovač lehkých kapalin a následn  

vsakovací nádrţ.  

 Parkovišt  SO 13 je určenou pouze zam stnanc m multifunkčního objektu a slouţí 

krom  parkování k nakládání a vykládání zboţí určeného pro restaurace a kavárnu. 

Z tohoto d vodu je odvodn no do odlučovače lehkých kapalin a následn  do vsakovacího 

za ízení. Povrch parkovišt  je asfaltový. 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

P ed započetím výstavby dojde k odstran ní stávající zelen , jenţ je zastoupena Ř ks topol  

a doplňkovými ke i. Kácení bude v souladu s vyjád ením magistrátu m sta Ostravy – 

odboru ţivotního prost edí. V záv rečné fázi stavebních prací dojde k modelaci terénu, 

terénním úpravám a výsadb  travnatých ploch, nových strom  a ke . Rozmíst ní zelen  je 

součástí grafické části diplomové práce. Výb r d evin, jejich mnoţství a rozmíst ní je 

navrţeno s uváţením n kolika hledisek, zejména ekonomické stránky, snadné a málo 
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nákladné údrţby a faktu, ţe zám rem projektu nebylo vybudování nového m stského 

parku ale sportovního komplexu, kde zeleň tvo í funkci doplňkovou a estetickou. Návrh 

počítá s výsadbou pouze dvou druh  d evin, a to Javoru mleč a Zeravu východního. Javor 

bude tvo it solitéry, kdeţto Zerav bude vysazen ve skupinách a následn  bude slouţit jako 

ţivý plot. Ob  tyto d eviny jsou nenáročné na údrţbu a tudíţ ekonomické.  

 Zeleň je navrţena v adách podél nov  budovaných cyklotras, čímţ se prodlouţí  

a doplní stávající cyklotrasy, které se v oblasti nacházejí. Rovn ţ má návrh slouţit jako 

vodící linie a pocitov  odd lovat sportovišt  mezi sebou. Pouze na n kolika místech bude 

vytvo en shluk strom  a ke , jenţ bude esteticky doplňovat areál. Díky tomuto návrhu 

sečení travnatých ploch nenáročné jak časov , tak ekonomicky.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

Vzhledem k charakteru sportovního komplexu nebude docházet k výrazným vliv m na 

ţivotní prost edí. Výstavba sportovního komplexu rovn ţ nevyţaduje posouzení na EIů. 

Vzhledem k faktu, ţe objekty budou vytáp ny pomocí elekt iny, teplovodu a plynu, budou 

výsledné emise, prašnost a znečišt ní minimální. Moţným znečišťovatelem mohou být 

automobily sm ující do sportovního areálu. Dle zákona č. 100/2001Sb. O posuzování 

vlivu na Ţivotní prost edí spadá sportovní komplex do kategorie II tohoto zákona, do 

zám r  vyţadujících zjišťovací ízení Ějelikoţ se jedná o sportovní areál o ploše v tší neţ  

1 ha). 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

ešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

ešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
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5. Záv r 

 

Cílem mé diplomové práce bylo vyuţití rozlehlého areálu, jenţ byl dlouhá léta nevyuţíván, 

zdevastován a neplnil ţádnou z funkcí, která by byla m stu Ostrava p ínosem. Návrh 

zástavby v hust  osídleném území s sebou vţdy nese adu úskalí, která kompenzuje pouze 

fakt, ţe blízkost centra m sta činí tuto lokalitu atraktivní v mnoha ohledech a v neposlední 

ad  ekonomicky zajímavou. Mým hlavním cílem ovšem nebyl návrh takové zástavby, 

jenţ by primárn  slouţila k finančnímu profitu na úkor obyvatel p ilehlého sídlišt , jak 

tomu bývá v mnoha p ípadech. Opak je pravou.  

Návrh sportovního komplexu, který jsem po dlouhém uváţení vybral jako 

nejvhodn jší, neslouţí k tvorb  finančního výnosu, ale uspokojení pot eb obyvatel sídlišt , 

m sta a jeho p ilehlého okolí. Ne kaţdá m stská plocha musí být vyuţita k zástavb  

komerčními, prodejními nebo bytovými objekty. ů práv  takovouto zástavbou se 

v posledních letech m sto Ostrava prezentovalo.  

Rekreace a sportovní vyţití jsou nedílnou součástí kaţdodenního ţivota člov ka. 

Tomuto účelu m ţe slouţit práv  sportovní komplex zahrnující širokou škálu sportovišť, 

za ízení a pot ebného zázemí určeného návšt vník m, kte í buď ve volných chvílích, nebo 

po pracovní dob  zcela jist  velmi rádi uvítají relaxaci ve form  aktivního odpočinku.  
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Ekonomický propočet  



- m
2 75 343 3800 286 303 400,-

SO 01

budova pro t lovýchovu m
3 3 820,0 6837 26 117 340,-

SO 02

budova pro t lovýchovu m
3 28 300,0 4126 116 765 800,-

SO 03

budova pro t lovýchovu m
3 10 950,0 6837 74 865 150,-

SO 04

včetn  zavlaţování, drenáţí atd. ks 1 - 3 150 000,-

SO 05

pískovišt  3 x 3m včetn  písku ks 1 19 320 19 320,-

pr lezka ks 3 23 000 69 000,-

skluzavka ks 2 16 500 33 000,-

houpačka ks 2 17 230 34 460,-

SO 06

ks 1 - 9 785 000,-

SO 07

ks 1 - 1 627 500,-

SO 08

ks 1 - 12 694 400,-

SO 09

parkovací plochy D2-N-3-V-PII m
2 4780 907 4 335 460,-

SO 10

parkovací plochy D2-N-3-V-PII m
2 944 907 856 208,-

SO 11

parkovací plochy D2-N-3-V-PII m
2 703 907 637 621,-

SO 12

parkovací plochy D2-N-3-V-PII m
2 1500 907 1 360 500,-

SO 13

parkovací plochy D2-N-3-V-PII m
2 1030 907 934 210,-

SO 14

silnice II a III t . a místní komunikace m
2 6207 1183 7 342 881,-

SO 15

betonové dlaţdice včetn  podkladu m
2 9797 746 7 308 562,-

SO 16

p ípojka vodovodní - DN 100 PE bm 139 4858 675 262,-

PROPOČET NÁKLůD

I.POZEMEK

II. STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKT ZÁZEMÍ S TRIBUNOU 

MULTIFUNKČNÍ HůLů

CELEM KČP.Č. NÁZEV MJ POČET MJ KČ/MJ

CELKEM ZA PRVNÍ ČÁST 286 303 000,-

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT

FOTBůLOVÉ H IŠT

D TSKÉ H IŠT

BIKROSOVÁ DRÁHů

SKATEPARK

HOROLEZECKÉ PůRK

PůRKOVIŠT

PůRKOVIŠT

PůRKOVIŠT

PůRKOVIŠT

PůRKOVIŠT

SILNICE

CHODNÍKY

INŢENÝRSKÉ SÍT



vodovodní potrubí - DN 125 SDR 11 bm 105 3480 365 400,-

vodovodní potrubí - DN Ř0 PN16 PE bm 101 2990 301 990,-

p ípojka kanalizační - DN 150 PVC bm 145 3700 536 500,-

kanalizační potrubí - DN 300 PP bm 151 6365 961 115,-

kanalizační potrubí - DN 200 PP bm 192 4100 787 200,-

kanalizační potrubí - DN 250 PP bm 33 5655 186 615,-

kanalizační potrubí - DN 150 PVC bm 18 3670 66 060,-

kanalizační šachta ks 6 15 044 90 264,-

odlučovače lehkých kapalin - velký ks 2 44 000 88 000,-

odlučovače lehkých kapalin - malý ks 2 27 000 54 000,-

p ečerpávací za ízení ks 1 65 128 65 128,-

vsakovací boxy Wavin Q-Bic ks 634 3000 1 902 000,-

hydrant - nadzemní ks 2 35 576 71 152,-

p ípojka NN 3 x 120 aţ 150 + 70 bm 1081 852 921 012,-

p ípojka plynovodní STL bm 66 1248 82 368,-

sk íň HUP ks 1 - 6 909,-

p ípojka sd lovacích kabel bm 157 508 79 756,-

centrální datová stanice ks 1 - 247 500,-

p ípojka teplovodní bm 210 7 159 1 530 390,-

SO 17

pokácení strom  400-500 ○ kmene ks 8 3425 27 400,-

pokácení strom  300-400 ○ kmene ks 8 2255 18 040,-

odstran ní povrchu - asfalt m
2 17 260 154 2 658 040,-

odstran ní povrchu - beton m
2 5412 500 2 706 000,-

demolice kanalizačního ádu bm 169 308,00 52 187,-

demolice kanalizační šachty ks 4 85,00 340,-

demolice vodovodního ádu bm 171 287,00 49 077,-

terénní modelace m
2 27 382 95 2 601 290,-

zaloţení parkového trávníku m
2 27 382 41 1 122 662,-

p íprava p dy pro výsadbu m
2 27 382,0 27 739 314,-

výsadba stromu do 250 cm výšky ks 51 2 760 140 760,-

výsadba stromu do 100 cm výšky ks 237 371 87 927,-

javor mléč ks 51 2500 127 500,-

zerav východní ks 237 125 29 625,-

SO 18

lavička ks 16 4190 67 040,-

odpadkový koš ks 10 3890 38 900,-

stojan na kola ks 3 5000 15 000,-

ve ejné osv tlení ks 24 30 980 743 520,-

- PROJEKTOVÉ PRÁCE % 4,0

- PR ZKUMNÉ PRÁCE % 0,5

III. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE

CELKEM ZA DRUHOU ČÁST 288 106 000,-

CELKEM ZA TŘETÍ ČÁST 12 965 000,-

11 524 000,-

1 440 000,-

MOBILIÁ

TERÉNNÍ ÚPRůVY / DEMOLIČNÍ PRÁCE



- Zů ÍZENÍ STůVENIŠT % 2,0

- GEODETICKÉ PRÁCE % 1,0

- PROVOZNÍ VLIVY % 0,5

- ÚZEMNÍ VLIVY % 0,6

% -

% 5,0

 [19];[20]

CENA OBJEKTU (BEZ DPH)

614 592 000,-   

IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

CELKEM ZA ČTVRTOU ČÁST 11 813 000,-

1 000 000,-V. MARKETING

VI. REZERVA 14 405 000,-

CELKEM ZA PÁTOU ČÁST 14 405 000,-

1 000 000,-CELKEM ZA PÁTOU ČÁST

1 440 500,-

1 729 000,-

2 881 000,-

5 762 000,-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Souhrn kapacit a funkčních ploch areálu  



KAPACITY A PLOCHY

zastavě á od ytová záze í hygiena ísa pisoár umyvadlo sprcha ísa umyvadlo sprcha ísa umyvadlo ísa pisoár umyvadlo sprcha ísa pisoár umyvadlo sprcha ísa umyvadlo sprcha ísa pisoár umyvadlo sprcha

CELKEM 4980 2630 750 400 1620 280 290 56 36 14 27 21 4 23 21 4 6 6 10 8 9 17 6 4 8 6 6 8 5 67 41 74 36

BUDOVA S TRIBUNOU 440 450 50 20 10 4 8 6 6 6 2 2 5 4 5 9 1 0 1 1 1 1 0 19 12 21 10

DIVÁCI KOLEM HŘIŠTĚ 500 50

SPORTOVNÍ HALA 2720 1810 370 50 450 90 15 10 4 8 5 8 5 2 2 5 4 4 8 1 0 1 1 1 1 1 23 14 19 10

FITNESS 500 300 40 110 50 30 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 6 6

RESTAURACE 400 p 200 40 100 30 10 8 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 7 4 9 2

HOROLEZECKÉ CENTRUM 600 400 40 110 20 10 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 6 6

KAVÁRNA S DĚTSKÝM HŘ. 270 120 100 40 50 20 5 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 6 3 9 2

VEŘEJNÉ WC PRO PARK 50 50 1 2 2 2 2 3 2 4 0

ČSN    projektová í íst í h ko u ika i Počty parkova í h íst str. 100 / tab. 34

vyhláška /  o o e ý h te h i ký h požadav í h a výstav u počet zá hodů a pisoárů §5 , odstave  
počet ú ikový h est §5 , odstave   u íkové esty -  a 5  oso

vyhláška /  ez ariérové užívá í stave počet parkova í h íst §8, odstave  5 na 200, 2 na 50

výtahy příloha č.  - kap.
ČSN    šat y, u ývar y a zá hody ávrh hygie i kého záze í o jektu

o estavě ý 
prostor

20

20

200

50

40

CELKEMavrhova ý počet 
perso álu

parkova í stá í 
pro perso ál

plocha m2
parkoviště

ávštěv í i uži ávštěv í í že yavrhova ý počet 
ávštěv íků

parkova í stá í 
pro ávštěv íky

perso ál uži perso ál že y
ávštěv í i 
i validé

sportovci
parkoviště



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výpočet dimenze kanalizační přípojky  



wwQ K DU 

VÝPOČET DIMENZE KANALIZAČNÍ P ÍPOJKY 

dle ČSN EN 12056 Vnit ní kanalizace – Gravitační systémy 

(dle výpočtového programu na http://voda.tzb-info.cz) [21];[22] 

 

Průtok odpadních vod závisí na výpočtovém odtoku, jenž se odvíjí od zvoleného systému 

kanalizace, a součiniteli odvozeného dle druhu budovy. V souladu s ČSN EN 12056 – 2 se 

pro navrhování vnitřní kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody, používá systém 

I., pokud není uvedeno jinak. 

 

 

 

kde: 

Qww  … je výsledný průtok pro ostatní budovy s rovnoměrným odběrem vody  

K   … je součinitel výtoku (pro časté používání – např. veřejné toalety – K = 1,0) 

∑ DU … je jmenovitý výtok jednotlivých druhy výtokových armatur a zařízení  

 

 

Za izovací p edměty - pro návrh kanalizační splaškové p ípojky - Budova s tribunou. 

Tabulka 1. – zařizovací předměty [21] 

Počet Zařizovací předmět 

Výpočto

vý odtok 

DU [l/s] 

21 umyvadlo 0,5 

23 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6l)  2,0 

10 Sprcha – vanička bez zátky 0,6 

1 Kuchyňský dřez 0,8 

12 Pisoár s tlakovým splachovačem 0,5 

3 Nástěnná výlevka s napojením na DN 50 0,8 

1 Automatická pračka 1,5 

http://voda.tzb-info.cz/


8,075 /wwQ K DU l s 
tot ww c p

Q Q Q Q  
8,075 /

tot ww
Q Q l s 

Výpočtový průtok odpadních vod a návrh dimenze kanalizační p ípojky  

– Budova s tribunou. 

 

 

 

   

    … Qc čerpaný odtok = 0 l/s 

… Qp trvalý odtok = 0 l/s    

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. – výřez návrhu a posouzení kanalizační přípojky dle pomocného programu na 

http://voda.tzb-info.cz/  [21] 

 

 

Za izovací p edměty - pro návrh kanalizační splaškové p ípojky – Multifunkční hala. 

Tabulka 1. – zařizovací předměty [21] 

 

 

Počet Zařizovací předmět 

Výpočto

vý odtok 

DU [l/s] 

22 umyvadlo 0,5 

22 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4l)  1,8 

2 Myčka na nádobí 0,8 

2 Kuchyňský dřez 0,8 

7 Pisoár s tlakovým splachovačem 0,5 

1 Nástěnná výlevka s napojením na DN 50 0,8 



8,42 /wwQ K DU l s  8,42 /
tot ww

Q Q l s 

Výpočtový průtok odpadních vod a návrh dimenze kanalizační p ípojky  

– Multifunkční hala. 

 

 

 

 

 

     

 

Obrázek 1. – výřez návrhu a posouzení kanalizační přípojky dle pomocného programu na 

http://voda.tzb-info.cz/  [21] 

 

 

U obou přípojek pro odvod splašků navrhuji dimenzi potrubí DN 150, jelikož se 

jedná o minimální dimenzi kanalizační přípojky, u kterého vychází maximální průtok  

Qmax = 11,303 l/s, to znamená, že Qmax > Qww , z čehož vyplývá, že navržený průměr 

potrubí vyhovuje pro obě navržené přípojky. Sklon přípojky je navržen 2% a materiál je 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Výpočet dimenze vodovodní přípojky  



1

m

D i Ai i

i

Q Q n


  

VÝPOČET DIMENZE VODOVODNÍ P ÍPOJKY 

dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnit ních vodovodů [23] 

 

Výpočet dimenze vodovodní přípojky závisí na výpočtovém průtoku, jenž se odvíjí od 

druhu budovy, druhu, počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur a 

požárních hydrantů tj. potřebě vody požární. 

 

  

 

 

 

 

  

kde: 

QD  … je výsledný průtok pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se 

  předpokládá hromadné a nárazové použití výtokových armatur  

φ … součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení  

QA  … je jmenovitý výtok jednotlivých druhý výtokových armatur a zařízení  

n  … je počet výtokových armatur stejného druhu 

m  … je počet druhů výtokových armatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za izovací p edměty - pro návrh vodovodní p ípojky – Budova s tribunou. 

Tabulka 1. – zařizovací předměty [22] 

 

Za izovací p edměty – pro návrh vodovodní p ípojky – Multifunkční hala. 

Tabulka 1. – zařizovací předměty [22] 

 

Počet Výtoková armatura DN 

Jmenovitý 

průtok vody  

QA [l/s] 

 

Součinitel 

současnosti odběru 

vody z výtokových 

armatur 

 φ [-] 

 

21 Směšovací baterie – umyvadlová 15 0,2 0,8 

10 Směšovací baterie – sprchová 15 0,2 1 

1 Směšovací baterie u dřezu 15 0,2 0,3 

19 Nádržkový splachovač 15 0,15 0,2 

12 Tlakový splachovač u pisoárů 15 0,3 0,2 

3 Nástěnná výlevka 50 - - 

1 Automatická pračka  15 0,2 - 

Počet Výtoková armatura DN 

Jmenovitý 

průtok vody  

QA [l/s] 

Součinitel 

současnosti odběru 

vody z výtokových 

armatur φ [-] 

19 Směšovací baterie – umyvadlová 15 0,2 0,8 

10 Směšovací baterie – sprchová 15 0,2 1 

1 Směšovací baterie u dřezu 15 0,2 0,3 

23 Nádržkový splachovač 15 0,15 0,2 

14 Tlakový splachovač u pisoárů 15 0,3 0,2 

1 Nástěnná výlevka 50 - - 

1 Myčka  15 0,15 - 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Výpočet dimenze dešťové přípojky  



 max  Q S q l s  

 max 1504 0,024 0,8 28,88 Q S q l s      

 max 910 0,024 1,0 21,84Q S q l s      

VÝPOČET DIMENZE SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ 

dle ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

dle výpočtového programu na http://voda.tzb-info.cz/ [21];[22] 

 

Návrhy dimenzí dešťových potrubí se odvíjí od intenzity směrodatného deště, odvodňované 

plochy a odtokového součinitele, jehož velikost je brána podle materiálu odvodňované 

plochy. 

     

 

 

kde: 

Qmax  … celkové množství srážkových vod [l/s] 

S  … velikost plochy se stejným povrchem [ha] 

q  … intenzita směrodatného deště [242 l/s*ha]  

    … odtokový součinitel [-] 

 

 

Odvodnění parkoviště SO 12 ( =0,8) 

 

                           

 DN 200 PP 

 

 

Odvodnění střechy SO 03  ( =1,0) 

 

      

DN 200 PP (2ks) 

 

 

http://voda.tzb-info.cz/


 max 1033 0,024 0,8 19,83Q S q l s      

 max 612 0,024 1,0 2400 0,024 0,6 49,25Q S q l s         

 max 4743 0,024 0,8 91,07Q S q l s      

 max 1200 0,024 1,0 28,8Q S q l s      

 max 223 0,024 0,8 4,28Q S q l s      

Odvodnění parkoviště SO 13 ( =0,8)  

 

  

DN 200 PP 

 

Odvodnění střechy SO 01 ( =1,0) a plochy před objektem ( =0,6) 

 

 

DN 250 PVC 

 

Odvodnění SO 09 parkoviště ( =0,8)  

 

  

DN 300 PVC 

 

Odvodnění střechy SO 02 ( =1,0)  

 

 

DN 200 PP (2ks) 

 

Odvodnění parkoviště autobusů ( =0,8)  

 

 

DN 150 PVC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

Výpočet dimenze vsakovacího zařízení  
pro odvod dešťových vod  
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VÝPOČET DIMENZE VSAKOVACÍHO ZA ÍZENÍ PRO 

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD 

dle ČSN 75ř010 – Vsakovací za ízení srážkových vod [24] 

 

Při dimenzování vsakovacích zařízení je nutné stanovit zejména retenční objem Vvz, který 

je potřeba zajistit z důvodu rychlejšího přítoku do zařízení než vsakovaného odtoku, a 

dobu prázdnění vsakovacího zařízení Tpr, který nemá překročit 72 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

kde: 

hd  … návrhový úhrn srážek [mm] 

Ared  … půdorysný průmět odvodňované plochy redukované součinitelem odtoku [ m2
] 

Avz  … plocha hladiny vsakovacího zařízení [ m2
] 

kv   … koeficient vsaku [m.s
-1

] 

Avsak … plocha vsakovacího zařízení [ m2
] 

tc  … doba trvání srážek [min] 

Qvsak … vsakovaný odtok [ m3
/s] 

f  … součinitel bezpečnosti vsaku [-] 

 

Srážkoměrná stanice pro dotčené území je stanice Ostrava – Vítkovice s periodicitou 

srážek, jež je určena v závislosti na řešení při přeplnění vsakovacího zařízení. Navrženy 

jsou zařízení s přepadem do hlavní kanalizační stoky - periodicita odpovídá hodnotě  

0,2 rok
-1, i zařízení bez přepadu – periodicita 0,1 rok

-1
. Koeficient vsaku neboli rychlost 

infiltrace srážkové vody do horninového prostředí je odhadnut na 1. 10
-5 

 m.s
-1, jelikož 

horninové prostředí dotčeného území je sprašová a písčitá hlína. Typ zařízení je zvolen 

Wavin Q-bic (š x d x v = 0,6 x 1,2 x 0,6 m) se součinitelem bezpečnosti vsaku f = 2. 

Plocha hladiny vsakovacího zařízení se nebere pro tento případ v úvahu, jelikož se jedná o 

podzemní zařízení. 
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VSAKOVACÍ ZA ÍZENÍ I. – vsakovací za ízení bez p epadu 

(SO 03 Multifunkční objekt, SO 12 Parkoviště zaměstnanci, SO 13 Parkoviště) 

Plocha A (asfaltový povrch) = 2 530 m
2
 

Koeficient odtoku ψA = 0,8 

Plocha B (střešní krytina) = 1 820 m
2
 

Koeficient odtoku ψB = 1,0 

 

tc 

(min) 
hd Avsak Ared Avz f kv Vvz Qvsak Tpr 

5 12,3 144 3844 0 2 0,00001 47,0652 0,00072 65368,3 

10 17,4 144 3844 0 2 0,00001 66,4536 0,00072 92296,7 

15 20,6 144 3844 0 2 0,00001 78,5384 0,00072 109081,1 

20 22,8 144 3844 0 2 0,00001 86,7792 0,00072 120526,7 

30 25,9 144 3844 0 2 0,00001 98,2636 0,00072 136477,2 

40 28,1 144 3844 0 2 0,00001 106,2884 0,00072 147622,8 

60 31,3 144 3844 0 2 0,00001 117,7252 0,00072 163507,2 

120 36,6 144 3844 0 2 0,00001 135,5064 0,00072 188203,3 

240 41,9 144 3844 0 2 0,00001 150,6956 0,00072 209299,4 

360 45 144 3844 0 2 0,00001 157,428 0,00072 218650,0 

480 47,1 144 3844 0 2 0,00001 160,3164 0,00072 222661,7 

600 48,6 144 3844 0 2 0,00001 160,8984 0,00072 223470,0 

720 50,2 144 3844 0 2 0,00001 161,8648 0,00072 224812,2 

1080 54,8 144 3844 0 2 0,00001 163,9952 0,00072 227771,1 

1440 58,2 144 3844 0 2 0,00001 161,5128 0,00072 224323,3 

2880 80,5 144 3844 0 2 0,00001 185,026 0,00072 256980,6 

4320 95,2 144 3844 0 2 0,00001 179,3248 0,00072 249062,2 

Tabulka 1. – výpočet retenčního objemu a doby prázdnění vsakovacího zařízení [23] 

 

 

Zvolená plocha Avsak odpovídá době prázdnění 71,4 hodin, což je menší doba než doba 

maximální tj. 72 hodin, a odpovídá 200 kusům vsakovacích boxů Wavin Q-bic. 
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VSAKOVACÍ ZA ÍZENÍ II. – vsakovací za ízení bez p epadu 

(SO 02 Multifunkční hala) 

Plocha A (střešní krytina) = 2 400 m
2
 

Koeficient odtoku ψB = 1,0 

 

tc 

(min) 
hd Avsak Ared Avz f kv Vvz Qvsak Tpr 

5 12,3 90 2400 0 2 0,00001 29,385 0,00045 65300,0 

10 17,4 90 2400 0 2 0,00001 41,49 0,00045 92200,0 

15 20,6 90 2400 0 2 0,00001 49,035 0,00045 108966,7 

20 22,8 90 2400 0 2 0,00001 54,18 0,00045 120400,0 

30 25,9 90 2400 0 2 0,00001 61,35 0,00045 136333,3 

40 28,1 90 2400 0 2 0,00001 66,36 0,00045 147466,7 

60 31,3 90 2400 0 2 0,00001 73,5 0,00045 163333,3 

120 36,6 90 2400 0 2 0,00001 84,6 0,00045 188000,0 

240 41,9 90 2400 0 2 0,00001 94,08 0,00045 209066,7 

360 45 90 2400 0 2 0,00001 98,28 0,00045 218400,0 

480 47,1 90 2400 0 2 0,00001 100,08 0,00045 222400,0 

600 48,6 90 2400 0 2 0,00001 100,44 0,00045 223200,0 

720 50,2 90 2400 0 2 0,00001 101,04 0,00045 224533,3 

1080 54,8 90 2400 0 2 0,00001 102,36 0,00045 227466,7 

1440 58,2 90 2400 0 2 0,00001 100,8 0,00045 224000,0 

2880 80,5 90 2400 0 2 0,00001 115,44 0,00045 256533,3 

4320 95,2 90 2400 0 2 0,00001 111,84 0,00045 248533,3 

Tabulka 1. – výpočet retenčního objemu a doby prázdnění vsakovacího zařízení [23] 

 

  

 

Zvolená plocha Avsak odpovídá době prázdnění 71,3 hodin, což je menší doba než doba 

maximální tj. 72 hodin, a odpovídá 125 kusům vsakovacích boxů Wavin Q-bic. Z důvodu 

lepší montáže hydroizolace navrhuji 126 kusů boxů Wavin Q-bic. 
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VSAKOVACÍ ZA ÍZENÍ III. – vsakovací za ízení bez p epadu 

(SO 09 Parkoviště) 

Plocha A (asfaltový povrch) = 4 743 m
2
 

Koeficient odtoku ψB = 0,8 

 

tc 

(min) 
hd Avsak Ared Avz f kv Vvz Qvsak Tpr 

5 12,3 141,84 3794 0 2 0,00001 46,45836 0,000709 65508,1 

10 17,4 141,84 3794 0 2 0,00001 65,59704 0,000709 92494,4 

15 20,6 141,84 3794 0 2 0,00001 77,52636 0,000709 109315,2 

20 22,8 141,84 3794 0 2 0,00001 85,66128 0,000709 120785,8 

30 25,9 141,84 3794 0 2 0,00001 96,9984 0,000709 136771,6 

40 28,1 141,84 3794 0 2 0,00001 104,9206 0,000709 147942,1 

60 31,3 141,84 3794 0 2 0,00001 116,2116 0,000709 163862,9 

120 36,6 141,84 3794 0 2 0,00001 133,7688 0,000709 188619,3 

240 41,9 141,84 3794 0 2 0,00001 148,7729 0,000709 209775,6 

360 45 141,84 3794 0 2 0,00001 155,4293 0,000709 219161,4 

480 47,1 141,84 3794 0 2 0,00001 158,2913 0,000709 223197,0 

600 48,6 141,84 3794 0 2 0,00001 158,8766 0,000709 224022,3 

720 50,2 141,84 3794 0 2 0,00001 159,8414 0,000709 225382,7 

1080 54,8 141,84 3794 0 2 0,00001 161,977 0,000709 228393,9 

1440 58,2 141,84 3794 0 2 0,00001 159,5592 0,000709 224984,8 

2880 80,5 141,84 3794 0 2 0,00001 182,8994 0,000709 257895,4 

4320 95,2 141,84 3794 0 2 0,00001 177,4022 0,000709 250144,2 

Tabulka 1. – výpočet retenčního objemu a doby prázdnění vsakovacího zařízení [23] 

 

 

 

Zvolená plocha Avsak odpovídá době prázdnění 71,6 hodin, což je menší doba než doba 

maximální tj. 72 hodin, a odpovídá 197 kusům vsakovacích boxů Wavin Q-bic. Z důvodu 

lepší montáže hydroizolace navrhuji 200 kusů boxů Wavin Q-bic. 
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VSAKOVACÍ ZA ÍZENÍ IV. – vsakovací za ízení bez p epadu 

(SO 01 Zázemí fotbalového hřiště, Plocha před SO 01) 

Plocha A (Střešní krytina) = 612 m2
 

Koeficient odtoku ψA = 1,0 

Plocha B (Dlažba s pískovými spárami) = 2 400 m2
 

Koeficient odtoku ψB = 0,6 

 

tc 

(min) 
hd Avsak Ared Avz f kv Vvz Qvsak Tpr 

5 12,3 77,04 2052 0 2 0,00001 25,12404 0,000385 65223,4 

10 17,4 77,04 2052 0 2 0,00001 35,47368 0,000385 92091,6 

15 20,6 77,04 2052 0 2 0,00001 41,92452 0,000385 108838,3 

20 22,8 77,04 2052 0 2 0,00001 46,32336 0,000385 120257,9 

30 25,9 77,04 2052 0 2 0,00001 52,45344 0,000385 136172,0 

40 28,1 77,04 2052 0 2 0,00001 56,73672 0,000385 147291,6 

60 31,3 77,04 2052 0 2 0,00001 62,84088 0,000385 163138,3 

120 36,6 77,04 2052 0 2 0,00001 72,32976 0,000385 187772,0 

240 41,9 77,04 2052 0 2 0,00001 80,43192 0,000385 208805,6 

360 45 77,04 2052 0 2 0,00001 84,01968 0,000385 218119,6 

480 47,1 77,04 2052 0 2 0,00001 85,55544 0,000385 222106,5 

600 48,6 77,04 2052 0 2 0,00001 85,86 0,000385 222897,2 

720 50,2 77,04 2052 0 2 0,00001 86,36976 0,000385 224220,6 

1080 54,8 77,04 2052 0 2 0,00001 87,48864 0,000385 227125,2 

1440 58,2 77,04 2052 0 2 0,00001 86,14512 0,000385 223637,4 

2880 80,5 77,04 2052 0 2 0,00001 98,62344 0,000385 256031,8 

4320 95,2 77,04 2052 0 2 0,00001 95,50656 0,000385 247940,2 

Tabulka 1. – výpočet retenčního objemu a doby prázdnění vsakovacího zařízení [23] 

 

 

Zvolená plocha Avsak odpovídá době prázdnění 71,1 hodin, což je menší doba než doba 

maximální tj. 72 hodin, a odpovídá 107 kusům vsakovacích boxů Wavin Q-bic. Z důvodu 

lepší montáže hydroizolace navrhuji 108 kusů boxů Wavin Q-bic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

Výpočet parkovacích stání 



VÝPOČET ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH STÁNÍ 

dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací [25] 

o a o a pN=O k +P k k     

kde: 

N  … je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 

Oo  … je základní počet odstavných stání 

Po  … je základní počet parkovacích stání 

ka  … je součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 

kp  …  je součinitel redukce počtu stání pro posuzované území.  

  Neuplatňuje se u bytových staveb.  

 

Určení vlivu stupn  automobilizace - ka 

 

Dle internetového serveru Magistrátu města Ostravy je stanoven stupeň automobilizace 

2,60 a počet všech vozidel na 1000 obyvatel 520,83, z čehož interpolací z níže uvedené 

tabulky získáme součinitel ka = 1. 

 

Počet vozidel/ 1000 obyvatel 700 600 500 400 333 290 

Stupeň automobilizace 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 

Součinitel ka 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73 

 

Tabulka 1. – určení součinitele vlivu stupně automobilizace pro dané území [24] 

 

Určení součinitele redukce počtu stání – kp  

 

Součinitel kp, neboli součinitel redukce počtu stání se odvíjí od stupně úrovně dostupnosti 

daného území a jeho charakteru. Dané území je charakterizováno velikostí obce nad 

50 000 obyvatel a k bezprostřední blízkosti centra města velmi dobrou kvalitou dostupností 

území veřejnou dopravou. 



 Součinitel kp 

Skupina  A B C 

1 Obce do 5000 obyvatel 1 - - 

2 Obce (města) do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

3 Obce (města) nad 50 000 obyv. 1 0,6 0,25 

stupeň úrovn  dostupnosti  1-2 3 4 

 

Tabulka 2. – určení součinitele redukce počtu stání pro dané území [24] 

 

Funkční rozd lení užitných ploch sportovního komplexu: 

 

 Budova s tribunou - 450 míst pro diváky  

 Diváci kolem hřiště - 500 míst pro diváky 

 Sportovní hala – 450 míst pro diváky 

 Fitness – 50 návštěvníků 

 Restaurace – 160 m
2
 plochy pro hosty 

 Horolezecké centrum – 20 návštěvníků 

 Kavárna - 120 m
2
 plochy pro hosty 

 

Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 

ú. j. /1 stání 

Z počtu stání 

krátkodobých dlouhodobých 

Budova s 

tribunou místa pro diváky  12   

Diváci kolem 

hřiště místa pro diváky 12   

Sportovní hala místa pro diváky 10   

Fitness návštěvníci 2   

Restaurace plochy pro hosty m
2
 6 70% 30% 

Horolezecké 

centrum návštěvníci 2   

Kavárna plochy pro hosty m
2
 6 70% 30% 

Tabulka 3. – ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání [24] 

 



 Výpočet parkování pro budovu s tribunou:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

    450/ 12 = 38 parkovacích stání  

 

 Výpočet parkování pro diváky kolem h išt :  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   500/ 12 = 42 parkovacích stání  

 

 Výpočet parkování pro sportovní halu:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   450/ 10 = 45 parkovacích stání  

 

 Výpočet parkování pro fitness:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   50/2 = 25 parkovacích stání  

 

 Výpočet parkování pro návšt vníky restaurace:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   160/ 4 = 40 parkovacích stání, tj. 28 krátkodobých a 12 dlouhodobých stání 

 

 Výpočet parkování pro horolezecké centrum:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   20/2 = 10 parkovacích stání  

 

 Výpočet parkování pro návšt vníky kavárny:  

celková plocha určená pro veřejnost/počet účelových jednotek na 1 stání 

   120/ 4 = 30 parkovacích stání, tj. 21 krátkodobých a 9 dlouhodobých stání 

 

 

 

 

 

 



0 1,0 (25 40 10 30) 1,0 0,6N        
63 N stání

o a po aN O k P k k    

0 1,0 (38 42 45) 1,0 0,6N       
75 N stání

o a po aN O k P k k    

POČET STÁNÍ URČENÝ PRO NÁVŠT VNÍKY FITNESS, 

KAVÁRNY, RESTAURACE A HOROLEZECKÉHO CENTRA 

 

 

 

 

 

Těchto 63 stání je nutný a minimální počet, ale z hlediska parkovacích podmínek v území 

jsem navrhl 104 stání, které jsem rozdělil do 2 parkovacích ploch, z nichž jedno má 74  

a druhé 30 parkovacích míst a tomu odpovídající počet vyhrazených stání osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace v počtech 4 a 2 vyhrazená stání dle vyhlášky č. 

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

staveb. Pro tuto část území je dále navrženo parkoviště určené pouze zaměstnancům a 

zásobování, které není zahrnuto do výpočtu. 

 

 

POČET STÁNÍ PRO NÁVŠT VNÍKY SPORTOVNÍ HALY , BUDOVY 

S TRIBUNOU A PRO DÍVÁKY KOLEM H IŠT  

 

 

 

 

 

 

Těchto 75 stání je nutný a minimální počet, ale z hlediska parkovacích podmínek v území 

jsem navrhl 187 stání a tomu odpovídající počet vyhrazených stání osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace v počtu 7 vyhrazených stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Pro tuto 

část území je dále navrženo parkoviště určené pouze zaměstnancům a zásobování, které 

není zahrnuto do výpočtu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 

Cena pozemku 



[26] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí společnosti  
ČEZ Distribuce a.s. 



ŽADATE L

Tomáš Grasser

NAŠE  ZNAČKA VY IZUJ E  / LINKA VY ÍZE NO DNE

010014510Ř Oddělení Dokumentace 1Ř.03.2013

Ř40 Ř40 Ř40

Vyjád ení o existenci energetického za ízení společnosti ČE Z Distribuce, a. s., pro akci:

S portovní areál - diplomová práce FAS T VŠB-TUO

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 010014510Ř ze dne 17.03.2013, která se týkala vyjád ení o

existenci energetického za ízení. V  majetku společnosti ČE Z Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém

území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické za ízení typu:

PODZE NÍ S ÍT

S TANICE

V p ípadě podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka p ed započetím zemních prací čtrnáct

dní p edem požádat o vytyčení prost ednictvím Zákaznické linky Ř40 Ř40 Ř40, která je Vám k dispozici 24 hodin

denně, 7 dní v týdnu.

E nergetické za ízení je chráněno ochranným pásmem podle §  46 zákona č. 45Ř/2000 S b. (energetický zákon) v

platném znění nebo technickými normami, zejména PNE  33 3301 a CS N E N 50423-1. P ibližný průběh tras

zasíláme v p íloze, p ičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.

V p ípadě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo

trafostanic, pop . bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné

písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v

části Formuláe / Č innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické za ízení, které není v majetku

společnosti ČE Z Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím naši

Poruchovou linku Ř40 Ř50 Ř60, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjád ení je platné 1 rok od  1Ř.03.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro

pot eby územního či stavebního ízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však

vyjád ení Provozovatele distribuční soustavy k p ipojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení

rezervovaného p íkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S  pozdravem

P ílohy

z pově ení DA/ř4/0023/2012

1. S ituační výkres zájmového území
ing. Zbyněk Businský,

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných

pásmech energetických za ízení

vedoucí odboru S práva dat o síti,

ČE Z Distribuce, a. s.

ČE Z Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická Ř74/Ř, PS Č 405 02 | Zákaznická linka: Ř40 Ř40 Ř40, Linka pro hlášení

poruch: Ř40 Ř50 Ř60, fax: 371 102 00Ř, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ :

2472ř035, DIČ: CZ2472ř035 | bank. spoj.: KB Praha 35-45445Ř0267/0100 zapsaná v obchodním rejst íku

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,

Guldenerova 2577/1ř, PS Č 303 2Ř

S KUPINA ČE Z



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  PODZEMN  VEDEN

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící

a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 S b. a činí 1 metr po obou

stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,

jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové

dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČS N 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa

pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 S b.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

a provedeny zejména dle ČS N 73 6005, ČS N E N 50 341-1,2, ČS N E N 50341-3,

ČS N E N 50423-1, ČS N 33 2000-5-52 a PNE  34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací

minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. J e zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého

stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČS N IS O 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto

organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo

nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti

mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno

na Linku pro hlášení poruch S kupiny ČE Z, společnosti ČE Z Distribuce, a. s., 840 850 860,

která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení

nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo

na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

S tatní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

SKUPIN  ČEZ



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  N DZEMN  VEDEN

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 S b. je souvislý prostor

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené

kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,

  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného

do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech

prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČS N EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)

a (11) Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry

(dle ČS N EN 50110-1).

2. J eřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich

části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. J e zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení

vysokého napětí.

4. J e zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných

bodů - sloupů nebo stožárů.

5. J e zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry

elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČS N E N 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele

distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou

kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 S b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud

nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat

minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též

požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno

S tátní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

SKUPIN  ČEZ



PODM NK  P O P OV D N  ČINNOS

V O NN  P SME  ELEK I K  S NI

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 S b. a je vymezeno

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu

stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV

na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat

o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 S b.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít

za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně

znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo

stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního

vedení),

2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům

vysokého nebo nízkého napětí,

3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

S tatní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 S b. jako porušení zákazu

provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

SKUPIN  ČEZ
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Příloha č. 11 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí společnosti  
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Příloha č. 12 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí společnosti  
RWE a.s. 
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Tomáš Grasser
Lechowiczova 2841/17
70200 Ostrava

datum

02.04.2013
vyřizuje

Karla Hlatká
naše značka

5000759978

Věc:

Sportovní areál - diplomová práce (FAST VŠB-TUO)

K.ú. - p.č.: Moravská Ostrava-viz vyznačené území

Stavebník: Tomáš Grasser , Lechowiczova 2841/17 , 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční 
služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

 Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
 
DOJDE K DOTČENÍ NTL a STL 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8  - 1,5 m. 
                                                                                     Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném 
a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava 
 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): 
 
STL plynovod, DN 200, ocel, ID 1500937 
NTL plynovod, DN 500, ocel, ID 1500936 
NTL plynovod, DN 400, ocel, ID 1500932 
NTL plynovod, DN 200, ocel, ID 1500910 
NTL plynovodní přípojky a další PZ 
 
Po prostudování předložené situace Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
 
SE PLÁNUJE VÝSTAVBA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (viz přiložená situace) 
 
Upozorňujeme Vás, že byla odsouhlašena výstavba nové STL plynovodní přípojky v zájmovém prostoru. Plynovodní 
přípojka není dosud uvedena do provozu a nemáme informace o zahájení její výstavby. Pokud je potrubí uloženo v 
zemi, je odstaveno od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. 
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební 
práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě, že potrubí je v zemi již uloženo, je nutno 
postupovat v souladu s ČSN 73 6005. 
 
Vzhledem k nepřesnému rozlišení plynárenských  zařízení v mapové příloze je nutno požádat o digitální formu 
polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru : RWE Distribuční služby, s.r.o. , odbor dokumentace sítí (e-mail: 
gis@rwe-smp.cz). 
 
K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska je pouze orientační snímek polohy PZ. 
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Pro projekt je možné plynárenské zařízení vytýčit na základě Vaší objednávky - formulář a kontakt naleznete na  
www.rwe-distribuce.cz  nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
V případě stavby samostatné přípojky (pro 1 odběrné místo) " Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii 
MO/DOM z místní sítě" přijímají kontaktní místa společnosti RWE (viz. www.rwe.cz). Aktuální verze žádosti je 
dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz (záložka Zákazník - Distribuce plynu Online). Stejný 
postup žadatel uplatní při výstavbě plynovodu a 1 ks přípojky (pro 1 odběrné místo). 
Na základě podané žádosti bude žadatel vyzván k doplnění žádosti a budou mu stanoveny podmínky pro 
zpracování PD. Po doručení PD bude žadateli zaslán návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen DS), 
obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě a podmínky pro realizaci stavby (stanovisko k PD). 
 
V případě rozšíření distribuční soustavy (dále jen DS), tzn. stavby PZ pro více odběrných míst, žadatel podá u 
provozovatele DS (SMP Net, s.r.o.) " Žádost o rozšíření DS". 
Aktuální verze žádosti je dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz 
Na základě podané žádosti provozovatel DS (SMP Net,s.r.o.) potvrdí možnost rozšíření DS a požadovanou kapacitu 
včetně podmínek, za kterých je rozšíření DS možné uskutečnit. Tento dokument bude podkladem pro zpracování 
PD. Po vybudování plynárenského zařízení bude připojení konečných zákazníků řešeno podáním "Žádosti o 
připojení k DS" pro každé odběrné místo. PD už žadatel k vybudovanému PZ ani k přípojce nepřikládá. 
 
 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
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6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000759978 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Karla Hlatká
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Ostrava
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142754
Karla.Hlatka@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000759978 ze dne 02.04.2013.

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Tomáš Grasser , Lechowiczova 2841/17 , 70200 Ostrava. K.ú.: Moravská Ostrava-viz vyznačené území.
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Příloha č. 13 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí společnosti  
Telefónica 02 a.s. 



VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 543787/13 íslo žádosti: 0113 890 986

D vod vydání Vyjád ení : Územní ízení k rozhodnutí - o umíst ní stavby, - o zm n  
využití území, - o zm n  stavby

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 17. 3. 2015.

Žadatel Bc. Tomáš Grasser

Stavebník Bc. Tomáš Grasser
Název akce Sportovní arreál - diplomová práce (FAST VŠB-TUO)

Zájmové území

Okres Ostrava-m sto

Obec Ostrava

Kat. území / . parcely Moravská Ostrava

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK 

spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 

Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica 

pov eného ochranou sít  - Radim Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@telefonica.com 
(dále jen POS).

(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického ešení.

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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íslo jednací: 543787/13 íslo žádosti: 0113 890 986

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 

Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  dotaz  k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost Telefónica na asisten ní lince 14 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 17. 3. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 543787/13 íslo žádosti: 0113 890 986

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 
odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                                 

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 
prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré
náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                        

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 
vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 
možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                  

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 
pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                            

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                         
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 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.                                                                                                                                  

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                              

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 
parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica

bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                             

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica

a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  (je áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o 
ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za ízení.                                                                                                                                                                                                             

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti 
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                    

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                       

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                          

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                           

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,
• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,
• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                    
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s vydáním 
Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 
spole nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Skowronek Valter, 1. máje 2673 Ostrava, tel: +420 59 668 2422.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Sportovní arreál -
diplomová práce (FAST VŠB-TUO) trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na 
stávající sí  spole nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o 
vydání územního rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu 
územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu 
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 
spole nost Telefónica, uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 
vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 
silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost Telefónica Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , koncového 
bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti Telefónica (vztahuje se k síti v tších územních 
celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav ení smlouvy o 
smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude upravovat p edevším 
realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k dot eným nemovitostem. 
Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty ení SEK

V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh
I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS  739 51
I :                25863037                                                         DI : CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald
I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

kontakt: Michal Ku era, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS : 708 00
I :                75591961                                                         DI : 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D lní 889, 735 35  Horní Suchá
I :                47680954                                                         DI : 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko vara

se sídlem: Osvoboditel  1200, 742 21  Kop ivnice
I :                63341620                                                         DI : 

kontakt: Milan Ko vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS  73301
I :                70244090                                                         DI : CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P í ná 2828/10, 746 01  Opava
I :                43964435                                                         DI : 

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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SITUA NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
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SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1
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SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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Příloha č. 14 

Vyjádření k žádosti o existenci sítí společnosti  
Dalkia a.s. 






