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A. Základní údaje 

 
A.1 )  Hlavní cíle řešení 
 
Hlavní cíle řešení územní studie pro Multifunkční sportovně-relaxační park (dále jen „záměr“) jsou 

následující : 
 

▪ navrhnout koncepci řešení zájmového území v souladu s funkčním využitím, stanoveným v platném 

Územním plánu města Nová Role, který nabyl účinnosti 28.9.2016, ve znění Změny č. 1, která 
nabyla účinnosti dne 8.12.2021.  

 
▪ navrhnout řešení záměru tak, aby i přes svůj zásah do zájmového území, ponechal v co největší 

míře stávající, přírodní charakter tohoto území. 
 

 
A.2 )  Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 
 

Dle Politiky územního rozvoje ČR („PÚR“), ve znění aktualizace č. 5, závazné od 11.9.2020, spadá 
řešené území do oblasti OB 12 Karlovy Vary, OS 1 a SOB 3.  Řešení územní studie (dále jen „ÚS“) je 
v souladu s vymezením kritérií a podmínek rozvoje území, uvedených v dokumentu PÚR.  

 

Z hlediska Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla 

účinnosti dne 13.7.2018, je řešení ÚS v souladu s tímto dokumentem.  
 

 
 
 

B. Řešení územní studie 

 
B.1 )  Vymezení zájmového území 
 
Zájmové území se nachází v katastrálním území Nová Role u západního okraje, mezi známým 
Novorolským rybníkem a místní průmyslovou zónou a zahrnuje následující pozemky: 

 

 

 

▪ Parc.č. 1049/1 – bývalé škvárové hřiště: 
 Druh pozemku: ostatní plocha 
 Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 
 Vlastník: Město Nová Role 

 
▪ Parc.č. 1091 – jihozápadní část pozemku: 

 Druh pozemku: ostatní plocha 
 Způsob využití: jiná plocha 
 Vlastník: Město Nová Role 

 
▪ Parc.č. 1087 – tzv. „Psí louka“ - jihovýchodní část pozemku se stávajícími vzrostlými 

stromy:  
 Druh pozemku: trvalý travní porost 
 Vlastník: Město Nová Role 
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B.2 )  Specifické charakteristiky zájmového území, vyplývající z jeho polohy a funkcí, 
včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 
 

Zájmové území se nachází u západního okraje města Nová Role, mezi místní průmyslovou zónou 
na severu a známým Novorolským rybníkem na jihu, kde přímo navazuje na stávající sportovně-

relaxační areál, obsahující fotbalová hřiště, tenisové kurty a přírodní koupaliště s písčitou pláží.  
 

Z hlediska ochrany přírodních hodnot se v zájmovém území nevyskytují žádné prvky ÚSES. Na 

jihu zájmové území, resp. parc.č. 1049/1 sousedí s lokálním biocentrem, ozn. LC4 – Ústí Vlčího potoka. 

Záměr se však tohoto biocentra nijak nedotýká. 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot není území významné. 
 

 

B.3 )  Vazby zájmového území na širší okolí a ostatní části města 
 

Z hlediska širších vztahů k ostatním částem města Nová Role, se zájmové území nachází na 
západním okraji města Nová Role - části Nová Role, ve vazbě na stávající sportovně-relaxační areál u 
Novorolského rybníku, přístupný z ulice Chodovská. Z této lokality je navržen vjezd a vstup do řešeného 
území, a to jak prostřednictvím stávající cesty na parc.č. 1049/8, tak rovněž uvažovaným napojením na 

plánovaný obchvat města, vedoucí podél železniční trati.  
 

Z hlediska dopravního napojení zájmového území je napojovací komunikací zmíněná ulice 

Chodovská, s využitím stávajících přístupů. V rámci záměru je však navrženo rovněž nové parkoviště, 
přímo napojené na plánovaný obchvat. V případě realizace obchvatu bude tato možnost dopravního 
napojení zájmového území primární.  

Z hlediska parkování se počítá především s využitím stávajících parkovacích ploch v okolí, jejichž 
kapacity se jeví jako dostatečné, vzhledem k tomu, že záměr bude dominantně využívaný místními 
obyvateli. V případě realizace obchvatu bude vybudováno nové parkoviště, sloužící pro celkový 
sportovně-relaxační areál. 
 

V rámci řešení technické infrastruktury navazuje území na vedení sítí technické infrastruktury 
v navazujícím území. Z hlediska odkanalizování se nepočítá se vznikem splaškových vod. V zájmovém 
území bude v rámci záměru vybudováno nové veřejné osvětlení, sloužící pro potřeby nově navrženého 
Multifunkčního sportovně-relaxačního parku, které bude napojené na stávající rozvaděč R-10 v ulici 
Chodovská. Dešťové vody budou svedeny do retenčního jezírka, jehož přepad je řešen do stávající 
vsakovací jámy v jihovýchodní části parc.č. 1087. Stávajících vodních toků a vodních ploch se záměr 
nijak nedotýká*. 

 

* pozn.: v grafické části je ve výkrese Hospodaření s dešťovou vodou chybně uvedeno, že odvod 
dešťových vod bude ústit do Novorolského rybníku. Jedná se pouze o písařskou chybu, platí řešení 
uvedené v Důvodové zprávě. 

 

 
B.4 )  Navržené řešení pro zájmové území 
 

Návrh Multifunkčního sportovně-relaxačního parku Nová Role přivádí, jako sportovní náplň, rozdílné 

freestylové a volnočasové disciplíny do jednoho kompaktního celku. Návrh propojuje jednotlivé 
sportoviště dohromady, tak aby nepůsobily vyčleněně a bez konceptu. Integrace je zajištěna liniovou 
inline dráhou vedoucí po celém areálu (která funguje jako spojnice mezi jednotlivými aktivitami a 
signifikantními prvky, které jsou rozeseté po celém území.  
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Z centra města je zachován hlavní pěší vstup, který ústí do předprostoru se zónou pro děti. Tato 
hravá plocha je určena především pro rodiče s dětmi = menší hravé betonové prvky, mobiliář, liniové 
křivky na asfaltu, případně další doplňky v podobě dětský herních prvků – houpačky, trampolíny atd. 

Vysázené stromy a pobytové prefabrikované betonové schody ve svahu vytváří z místa pomyslné 
náměstí. Při konání akcí se též uvažuje s u místěním zázemí a foodtrucku na této ploše. 

Současná hustá vegetace v severní a jižní části zájmového území je v co největší míře zachována, 

případně doplněna o novou výsadbu tak, aby byl co nejvíce podtržen její přírodní charakter. Tato 
parková část, umístěná v jihovýchodní části pozemku parc.č. 1087 je jedním ze dvou nosných pilířů 
návrhu Multifunkčního sportovně-relaxačního parku, přičemž tvoří právě onu relaxační náplň 

 
 

B.5 )  Podmínky pro zájmové území dle Územního plánu města Nová Role 

 

Sportovní část záměru je umístěna na pozemku parc.č. 1049/1, který se nachází v ploše 

 

  OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Hlavní využití: Tyto plochy jsou určeny především pro sportovní areály, hřiště a provozně 
související zařízení. 
 
Přípustné využití: V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. šatny a hygienická zařízení 
2. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování 
3. vestavěné byty služební a majitelů zařízení 
4. souvislé plochy zeleně 

 

Podmínky prostorového uspořádání: pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového 
zastavění nepřesáhne výšky okolních stávajících budov v okruhu 150 m o 5,0 m. 
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude 40 %. 

Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za 
předpokladu, že budou posouzeny individuálně, v souladu s platnými ustanoveními stavebního 
zákona. 

 
Sportovní část záměru – objekt inline dráhy, zasahuje rovněž na parc.č. 1087, která se nachází z části 
rovněž v ploše OS – v zastavitelné ploše Z06: 

1. pozemkově vymezená plocha určená k rozvoji sportovního areálu města a rozvoji prvku ÚSES. 
1. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely. 
2. počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně na ploše NP (sousední plocha). 

 
Relaxační část záměru je umístěna na pozemku parc.č. 1087, v části, která se nachází v ploše 

 

RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru, plocha změny v krajině K04 
Hlavní využití – Plochy pro rekreační louky, přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez 
nároků na trvalé stavby a terénní úpravy. 
 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby a provádět zásahy naplňující 
její celkové funkční zaměření:  
1. pouze stavby přípustné v nezastavěném území (v souladu s ustanovením §18 odst. 5, 
stavebního zákona v platném znění) 
2. udržovat a vytvářet trvalou vegetaci bez hospodářského významu 

3. realizovat terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10 m2 plochy a 5 m výšky 
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Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné: 
1. provádět liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že bude zachována funkce 
hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití. 
2. provádět liniové stavby dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty dle ČSN 73 6109 a  
ČSN 73 6108. 
 

Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby výše neuvedené 

 

Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška přípustného 
objektu s jedním nadzemním podlažím nepřesáhne ve hřebeni 4,5 m nad okolním terénem. 
 

Další podmínky prostorového využití: 
1. veškeré činnosti v území nesmějí mít negativní vliv (přímý, či nepřímý) na přírodní ekosystémy, 
např. na biodiverzitu, přirozený vývoj ekosystémů, vodní režim, půdní kryt, migraci; nesmějí 
negativně ovlivňovat krajinu a krajinný ráz 
2. bude udržen přírodní charakter prostoru ploch rekreace, zpracovány podrobnější zásady pro 
dlouhodobou prosperitu ploch a minimalizovány zpevněné plochy 
3. pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy 
vymezeny jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy 
 
Plocha změny K04: 
1. plocha je vymezena jako polyfunkční rekreační louka pro krátkodobou rekreaci obyvatel 
přilehlých obytných území. Plocha je určena pro přírodní travnatá hřiště různých sportů bez 
jakýchkoliv nároků na trvalé stavby a terénní úpravy. Výjimkou jsou konstrukce pro 

sportovní nářadí a vybavení (sítě, branky, posilovací nářadí, prvky vytýčení sportovních ploch 
apod.). 
2. nezbytná podmínka realizace: zpracování územní studie. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu (28.9.2016). 
4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a původní přírodní charakter louky ponechat na většině plochy, vyjma údržby v podobě 
sečení trávy na plochách využívaných k rekreaci a na plochách travnatých hřišť. 

 zapracováno 
4b v ploše bude vymezena plocha víceúčelové dopravní infrastruktury pro vybudování 
rekreační in-line dráhy a zajištění přístupu k rozvojové ploše Z05-RZ. 

 Záměr Multifunkčního sportovně-relaxačního parku s rozvojovou plochou Z05-RZ 
nijak nesouvisí ani nesousedí. Přístup k této ploše nijak neomezuje a ten tedy 
zůstává stávající. Plocha pro umístění rekreační inline dráhy je v této ploše návrhem 
vymezena. 

4c v lokalitě budou vymezeny plochy pro případná hřiště a dráhy dalších rekreačně 
provozovaných sportů na travnatých nebo jiných přírodních plochách. 

 Záměr Multifunkčního sportovně-relaxačního parku ponechává stávající travnaté 
plochy zcela nedotčené. Jelikož záměr zasahuje do této plochy pouze okrajově a 
v podstatě především kultivuje stávající vzrostlou zeleň, nezabývá se tato územní 
studie dalším řešením zbylé, většinové části této plochy. 

4d v lokalitě bude stanovena plocha pro veřejný táborový oheň. 
 Vzhledem k tomu, že navržený záměr zasahuje do této plochy pouze okrajově, není 

tato plocha v územní studii detailněji řešena, nicméně místo pro veřejný táborový 
oheň je v rámci záměru navrženo, byť v jiné ploše. 
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Plánované parkoviště je umístěno z části na pozemku parc.č. 1049/1 a z části na parc.č. 1091, v ploše OS 
a RN a o jeho realizaci bude uvažováno v případě realizace obchvatu města, na který je přímo napojeno. 
 
 
B.6 )  Limity využití zájmového území, včetně stanovených zátopových území 

 
Limity využití území jsou následující: 
 

▪ Bezpečnostní pásmo vedení VTL plynovodu 10 m na obě strany v severovýchodní části zájmového 
území. 

 

▪ Záplavové území Q100  - v jižní části zájmového území – sousedství s Novorolským rybníkem. 

 
 

B.7 )  Řešení technického vybavení 
 

Nově navržený areál bude připojen pouze na rozvody veřejného osvětlení a to ze stávajícího rozvaděče  
R-10, umístěného v ulici Chodovská. Správcem veřejného osvtělení je Technická služba Nová Role, s.r.o. 

 
Likvidace odpadů v nově navrženém areálu bude probíhat v rámci odpadového hospodářství města Nová 
Role, do jehož programu bude nový areál přirozeně začleněn. 

 
 

B.8 )  Zeleň 
 

V jižní a severní části bude zachován lesní ráz. Stromy zde lemují inline dráhu a vytvářejí charakter 
lesoparku. Do lesa bude umístěn betonový mobiliář, který bude návštěvníkům zpřístupněn proklestěním 
křovin a pokácením vybraných stromů po konzultaci s odborníkem – lesním hospodářem města Nová Role. 

Kolem plochy skateparku je navržena ohraničující zeleň pro vsakování. Tak je tomu také v okolí 
retenčního jezírka, kde jsou navrženy zatravněné uměle vytvořené svahy pro vytvoření zázemí. Monolitická 
plocha asfaltu bude rozbita menšími travnatými ostrovy a stromy, které v létě poskytnou stín a zvýší 
pobytový komfort. 

 Mezi obchvatem města a uvažovaným parkovištěm areálu je navržena izolační zeleň. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Parcela 1049/1

v k.ú. Nová Role

OBJEDNATEL

město Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role

Ing. Martin Hrouda
Ing. Arch. et Ing. Jiří Kotal
Bc. Daniela Pisingerová
Bc. Jan Maleček
Bc. Marek Petřík
František König
Kryštof Zika

ZPRACOVATEL

U / U Studio s.r.o. 
Zborovská 619/49
150 00  Praha, Malá Strana
Prague

+420 721 262 687
info@uustudio.cz
uustudio.cz

Nová Role



2

Dobré město je
jako dobrý večírek.
Hosté zůstávají,
když se baví. 

- Jan Gehl
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KDO JSME

ČLENOVÉ

U / U studio je složené z architektů, grafických designérů
a stavebních inženýrů, které spojuje skateboarding, 
který stále aktivně provozují.

Naší filozofií je zapojit skateboarding do veřejného
prostoru tak, aby vznikl co nejatraktivnější sociální prostor
jak pro jezdce, tak i pro širší veřejnost. Naše návrhy jsou
inovativní, profesionální a šité na míru danému místu.

Místa námi navržené neslouží jenom pro skateboarding,
ale i jako veřejný prostor vybízející k sociální interakci.
Spojujeme slova kvalitní architektura, urbanismus a 
skatepark.

Stavební zásahy nutné pro zavedení skateboardingu do již
existujícího nebo do budoucího veřejného prostoru jsou
relativně levné a lehké na provedení. Skatovatelné překážky
jsou v podstatě elementy městského mobiliáře.

Jejich drobná úprava a návrh (zvolení vhodného materiálu,
úprava terénu atd..) může z místa udělat daleko zajímavější
prostor tím, že se do místa přinese život přes 
skateboarding.

Kromě zřejmých fyzických výhod skateboardingu,
skateboarding též uvolňuje, představuje sociální aspekty 

se socializovat, sebevyjádření, sebe-poznání, podporuje 
kreativitu, svobodu a zlepšuje mentální zdraví jedince.

Ing. Martin Hrouda
Ing. Arch. et Ing. Jiří Kotal
Bc. Daniela Pisingerová
Bc. Jan Maleček
Bc. Marek Petřík
František König
Kryštof Zika
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ČASOVÁ OSA U / U STUDIA

6/2014  -  založení U / U Studia (Unicorn / Unicron)
8/2014  -  vítězný návrh skateparku pod Trojským mostem - studie
2/2015  -  studie skateparku v Pardubicích 
5/2015  -  vítězný návrh v participativním rozpočtu Prahy 10 - skatepark Botič 
1/2016  -  studie a vypracování dokumentace pro stavební povolení    
   skateparku ve spolupráci s firmou Fiveramps skateparks v Ostravě 
8/2016  -  studie a vypracování prováděcí dokumentace skateparku ve Štúrově, SK 
1/2017  -  vypracování studie skateparku v Popradu, SK 
5/2017  -  spolupráce s firmou Fiveramps sk. na dokumentaci pro územní a stavební
   povolení s podrobností dokumentace pro realizace stavby skateparku 

   v Popradu, SK 

5/2017  -  vítězný návrh v participativním rozpočtu Prahy 3 - skatepark Na Pražačce
6/2017 - vypracování studie skateparku v Čakovicích, Praha 
7/2017  -  vypracování studie skateparku v Černošicích
8/2017  -  vypracování prováděcí dokumentace skateparku v Čakovicích, Praha
12/2017 - vypracování studie skatepark v České Lípě
2/2018 - vypracování studie volnočasového areálu ve Štětí
6/2018 - spolukurátor výstavy Landskate v rámci Landscape festivalu v Praze 2018
9/2018 - realizace skateparku v Praze - Čakovicích
4/2019  - vypracování studie pro aktivaci Mírového náměstí v Bílině
5/2019  - vypracování studie skateparku v Řeporyjích

https://theproductofboardom.com/2017/11/24/u-u-studio-v-kodani/

http://www.skaterock.cz/rubriky/rozhovory/s-martinem-hroudou-o-mozny-budoucnosti-skateparku-u-nas/

http://www.pechakucha.org/cities/zdar-nad-sazavou/events/572a2b1d168963df8200000e

http://www.skaterock.cz/skateboarding/zlaty-cesky-rucicky-na-diy-misi-v-maroku-jirka-kotal/

http://www.mladiobcane.cz/?page=clanek&idopic=1&idopic=Municipalita&id=42

U / U V MÉDIÍCH
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Multifunkční sportovně-relaxační park
Nová Role 

architektonická studie



6

STÁVAJÍCÍ STAV

Škvárové hřiště se nachází v blízkosti sportovně rekreačního
areálu města Nová Role. Stávající areál je vybaven fotbalovým 
hřištěm, tenisovými kurty, multifunkčním hřištěm, pláží a letní 
pobytovou loukou, na které se každoročně odehrává rockový 
festival. Areál je nekoncepčně rozdělen ploty a drobnými 
stavbami a nepůsobí jako jednotný celek. Přístup na pláž 
a k jednotlivým atrakcím v areálu je tudíž komplikovaný, což 
nepřispívá k oblíbenosti a využívanost areálu.

Pozemkem prochází cesta k zahrádkářským osadám a psí louce, 
jejíž zachování je jednou z podmínek zadání.
Pozemek areálu pro náctileté je vymezen vysokou zelení 
a terénním valem, který ho odděluje od fotbalového hřiště. 
Plocha areálu je rovina s mírným sklonem. Povrch plochy je 
škvárový s prorůstající trávou, skladba zeminy se z větší části 
skládá z navážky od blízké výrobní haly porcelánky Thun.
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ŠIRŠÍ VZTAHY

Město Nová Role má 4137 obyvatel a patří mezi menší města. Ty se vyznačují 
dobrou dostupností v docházkové vzdálenosti, avšak menším množstvím sociální 
vybavenosti. Nový areál si klade za cíl přinést více možností vyžití a zlepšit 
kvalitu života a atraktivitu města. Cílem projektu je nabídnout volnočasové 
využití nejen mladší populaci ve městě, ale i rodičům s malými dětmi a 
seniorům.

Návrh počítá s vybudováním obchvatu, na který bude napojeno veřejné 
parkování obsluhující celý areál. Z centra města je zachován hlavní pěší vstup 
který ústí do předprostoru se zonou pro děti (fungující jako náměstí). 
Též je zachována stávající diagonální přístupová cesty na psí louku a počítá se 
s budoucím propojením areálu s pláží Novorolského rybníku.
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SITUACE 1:000

Legenda

Hřiště není součástí návrhu.
Je řešeno v samostatné  
projektové dokumentaci.

Asfaltové plochy

Betonové plochy

Les

Navržené stromy

Izolační zeleň

Zatravnění

Vodní plochy

Dopadová plocha-EPDM

Mlatové plochy

Dlažba

Stávající stromy

Stromy

Vstupy pěší, cyklisté

Vstupy auta
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NÁVRH

Návrh Multifunkčního sportovně-relaxačního 
parku Nová Role přivádí rozdílné freestylové 
a volnočasové disciplíny do jednoho 
kompaktního celku. Návrh propojuje 
jednotlivé sportoviště dohromady, tak 
aby nepůsobily vyčleněně a bez konceptu. 
Integrace je zajištěna liniovou inline dráhou 
vedoucí po celém areálu (která funguje 
jako spojnice mezi jednotlivými aktivitami)
a signifikantními prvky, které jsou rozeseté 
po celém území. Rozvržení díla dává uživateli 
možnost objevovat v parku stále nová místa 
- ač se může zdát, že nejsou pro ně přímo 
určena. Například pro uživatele kolečkových 
sportů není určena pouze část skateparku, ale 
v podstatě najdou využití v celém areálu.

Areál je možné využívat celoročně. V zimních 
měsících při dostatku sněhu je možné inline 
dráhu proměnit v cestu pro běžkaře. 
Na zelených kopečkách vedle bowlu se dá 
zase bezpečně sáňkovat. 

V areálu je navrženo nové nízké osvětlení, 
sloužící pro osvětlení komunikací areálu. Není 

myšleno jako osvětlení sportovišť pro noční 
využívání areálu. Jediné napojení areálu 

na inženýrské sítě je elektrické vedení.
Věříme, že díky koncepci aktivit areálu 

a jeho přidaným hodnotám uživatelé pocítí 
výjimečnost místa, oproti běžným areálům, 

kde jsou tyto aktivity odděleny ploty, bez 
zázemí, mobiliáře a s omezeným přístupem.

Návrh areálu je v souladu s bezpečnostní 
a technickou normou ČSN-EN 14974 – 

Skateparky, bezpečnostní požadavky a 
metody zkoušení a ČS-EN 16899 – Vybavení 
pro sport a rekreaci – vybavení pro parkour 

(freerunning/umění přemístění), bezpečnostní 
požadavky a metody zkoušení a další 

související.
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INLINE DRÁHA (2995 M2)

Asfaltová dráha, sloužící pro všechny kolečkové sporty, 
se vine celým areálem a funguje jako hlavní propojovací 
prvek. Uživatele dovede do jakékoliv části v areálu. Cílem 
jejího návrhu je vytvoření zajímavé stezky, na které je 
pořád co objevovat. O svojí délce cca 700 m, šířce 3 m 
a charakteru dokáže nabídnout jak průjezd přes vstupní 
náměstí, skatepark, fotbalové hřiště, taktéž uživatele 
navede na psí loučku a kolem husté vegetace stromů 
s jezírky. 

Inline dráha je na rovných úsecích využitelná i pro základní 
školu při hodinách tělocviku jako závodní běžecká dráha. 
Čárování na asfaltu je možné libovolně upravit a tím podle 
potřeby dráhu zkrátit, nebo protáhnout.

ST
AR

T

CÍ
L
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INLINE DRÁHA (2995 M2)
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INLINE DRÁHA (2995 M2)
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ROZPTYLOVÁ PLOCHA (220 M2)

Rozptylová plocha-betonová plazza, která se nachází 
v blízkosti pěší diagonální komunikace na psí loučku 
funguje jako předprostor skateparku. Je to místo se 
sezením pod stromy, volnou plochou a „streetovými“ 
překážkami, které napodobují styl ježdění v ulicích města. 
Samotné překážky jsou navrženy ve vhodné velikosti 
pro učení se jízdě na skateboardu, koloběžce a kole. 
Plocha volně navazuje na část skateparku s pumptrackem.
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SKATEPARK (1040 M2)

Samotný park se dá rozdělit na dvě části. První, nižší 
„streetová“ část, napodobující styl ježdění v ulicích města, 
se nachází v blízkosti pěší diagonální komunikace na 
psí loučku. Druhá část skateparku má charakter vyšších 
překážek a plynule navazuje na asfaltový pumptrack. 
Tím se vytváří zajímavá měsíční krajina. Skatepark 
obsahuje zázemí pro uživatele a nově vysazené stromy 
pro zajištění stínu. Větší betonové plochy rozbíjí ostrůvky 
zeleně.
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SKATEPARK (1040 M2)
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SKATEPARK (1040 M2)
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SKATEPARK (1040 M2)
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PUMPTRACK (745 M2)

Asfaltový pumptrack navazuje na část skateparku, 
kde se jezdec bude pohybovat vyšší rychlostí a může 
plynule přejíždět mezi zónami. Pumptrack je navržen 
pro všechny freestylové sporty a svým napojením 
na skatepark přes měsíční krajinu se z něj stává unikátní 
multifunkční prvek, který v České republice zatím chybí. 
Pumptrack je celo-asfaltový a tím pádem nevznikají 
neestetické detaily vyšlapané trávy kolem dráhy apod. 
Odvodnění pumptracku je řešeno přes vsakovací vpusti 
do potrubí, vyvedeno do retenčních jezírek.
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PUMPTRACK (745 M2)

Detail styku materiálů asfalt/beton v části pumptracku 
-spára bude opatřena polyuretanovým tmelem, podloží 
pod stykem ploch ošetřeno zhutněným štěrkem a 
geotextílií proti prorůstání vegetace.
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PUMPTRACK (745 M2)
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PARKOUR / WORKOUT (340 M2)

Parkour a workout je umístěn u hlavního vstupu 
na fotbalové hřiště a tím se vytváří předprostor 
pro fotbalisty. Též se počítá, že tyto „sportoviště“ budou 
nejčastěji využívány právě uživateli hřiště na fotbal. 
Parkour se skládá z betonových stěn a ocelových trubek 
imitující městské překážky, povrch je navržen jako měkká 
dopadová plocha z EPDM. Workout je navržen z tyčových 
konstrukcí. Obě zony mají též svoje zázemí.
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PARKOUR / WORKOUT (340 M2)
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PARKOUR / WORKOUT (340 M2)
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BOWL (95 M2)

Zapuštěný betonový bazén pro freestylové sporty je 
navržen do volné zelené plochy a svými rozměry je určen 
spíše pro začátečníky a středně pokročilé jezdce. Bazén 
si svojí jedinečnou funkcí zaslouží být na volné ploše, 
obklopen zelenými kopečky fungujícími jako příjemné 
zázemí. 
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BOWL (95 M2)
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PARKOVIŠTĚ (1000 M2)

Napojení areálu na automobilovou dopravu je řešeno 
pomocí sjezdu z nově navrženého obchvatu. 
Parkoviště s kolmým stáním poskytuje parkování pro 18 
automobilů (asfaltová plocha) a umožňuje i průjezdnost 
pro foodtruck, nebo jiného potřebného zázemí při pořádání 
akcí. Návrh parkoviště respektuje ochranné pásmo 
plynovodu a nezasahuje do něj. 
Též funguje jako předěl mezi rušnou silnicí obchvatu 
(navržena izolační zeleň) a areálem. Při neobsazenosti 
parkoviště může plocha fungovat i pro freestylové sporty 
(navržené šikmé plochy z hlazeného betonu).
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PARKOVIŠTĚ (1000 M2)
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PARKOVIŠTĚ (1000 M2)
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VSTUP / ZONA PRO DĚTI (1020 M2)

Z centra města je zachován hlavní pěší vstup, který ústí 
do předprostoru se zonou pro děti. Tato hravá plocha je 
určena pro rodiče s dětmi (menší hravé betonové prvky, 
mobiliář, liniové křivky na asfaltu, travnatá plocha). 
Vysázené stromy a pobytové prefabrikované betonové 
schody v celé výši svahu vytváří z místa pomyslné náměstí. 
Při konání akcí se též uvažuje s umístěním zázemí a 
foodtrucku na této ploše. V severní části vstupu se nachází 
volná travnaná plocha, na kterou lze v budoucnu umístit 
houpačku, pískoviště, a podobně. 
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VSTUP / 
ZONA PRO DĚTI (1020 M2)
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VSTUP / ZONA PRO DĚTI (1020 M2)
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VSTUP / ZONA PRO DĚTI (1020 M2)
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LES, POTOK A RETENČNÍ JEZÍRKA

Současná hustá vegetace v severní a jižní části pozemku je 
zachována a návrhem zdůrazněna její důležitost. Počítá se 
s kultivací zeleně a rozmístěním mobiliáře, aby se vytvořil 
dojem lesu, kde návštěvník areálu může relaxovat. 
Je to kontrast oproti ostatním zpevněným plochám. 
Též je zdůrazněna důležitost vodního toku který vede 
do Novorolského rybníku. Potok a jeho okolí se zkultivuje 
a otevře se návštěvníkům pomocí betonových prvků. 
V lese jsou též navrženy „jezírka“, do kterých poteče 
srážková voda z ploch areálu přes filtrační jezírko.
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LES, POTOK A RETENČNÍ JEZÍRKA
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LES, POTOK A RETENČNÍ JEZÍRKA



36

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude spádem svedena  
do zelených ploch, kde bude umístěno drenážní potrubí 
vedoucí spádem do sestavy retenčních jezírek a vodní strouhy, 
nebo přes přírodní kořenovou čističku (která ústí do sestavy 
jezírek a strouhy). Voda z parkoviště bude svedena do kořenové 
čističky přes zachytávač ropných látek.

Skateparková zóna, pumptrack a bazén budou vyspádovány  
do retenčního systému vody přes vpusti a potrubí pro 
srážkovou kanalizaci.

Přefiltrovaná voda přes výše uvedenou sestavu bude ústit  
do Novorolského rybníka. Tvar jezírka bude nepravidelný 
podlouhlý. To zajistí větší rozlohu mělké litorální zóny, která je 
vhodná pro živočichy a rostliny a zajišťuje samočistící schopnot 
jezírka. Jezírko bude mít 3 patra- mělká hloubka 10 cm, střední 
hloubka 20 - 40 cm, nejhlubší nezámrzná 1,5

Sestava retenčního systému bude v PD zpracována podle 
platné normy TNV 75 9011

Řešené území:     16 376 m2

Zpevněné plochy:     8 940 m2

Odvodněné do strouhy:   628 m2

Odvodněné do pléna:   7 248 m2

Odvodněné do kořenovýho filtru: 1 064 m2

Nezpevněné plochy:   7 436 m2

Retenční jezírko:     cca 178 m2

      cca 120 m3

Délka strouhy:     cca 246 m

2 3
4

1

Odvodňovací 
strouha

Retenční jezírko s 
přepadem

Kořenová čistička 

1 2 3 4

Uzemí skateparku disponuje velkou plochou povrchů jen částečně 
nebo vůbec neumožňující  vsak vody. Aby dešťová voda nebyla prostě 
odváděna do kanalizace a udržela se v krajině, je potřeba navrhnout 
komplexní systém vsakování vody. Diagramem popisujeme koncepci 
hospodaření s dešťovou vodou využívající čtyři opatření, které se vzá-
jemně doplňují. Konkrétní návrh systému vsakování bude projednán
s vodohospodářem v následném stupni projektové dokumentace.

Integrované řešení — pobytová louka 
plní roli zasakovacího průlehu

[ Nizozemí, Nijmegen ]

Vsakovací jímka s přívodem vody
ze zelené střechy a bazénu

Retenční jezírko s drenážním 
přepadem do vsakovacích jímek.

Filtrační zasakovací pás s podstatně 
vyšší propustnostní než navazující 
trávník

[ Francie, Seine–Saint–Denis ]

HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU

Uzemí skateparku disponuje velkou plochou povrchů jen částečně 
nebo vůbec neumožňující  vsak vody. Aby dešťová voda nebyla prostě 
odváděna do kanalizace a udržela se v krajině, je potřeba navrhnout 
komplexní systém vsakování vody. Diagramem popisujeme koncepci 
hospodaření s dešťovou vodou využívající čtyři opatření, které se vzá-
jemně doplňují. Konkrétní návrh systému vsakování bude projednán
s vodohospodářem v následném stupni projektové dokumentace.

Integrované řešení — pobytová louka 
plní roli zasakovacího průlehu

[ Nizozemí, Nijmegen ]

Vsakovací jímka s přívodem vody
ze zelené střechy a bazénu

Retenční jezírko s drenážním 
přepadem do vsakovacích jímek.

Filtrační zasakovací pás s podstatně 
vyšší propustnostní než navazující 
trávník

[ Francie, Seine–Saint–Denis ]

HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU

Zasakovací pásSchéma kořenové čistírny

Zachytávač ropných látek

Pulzní šachta
Kořenový filtr
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MOŽNÉ VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Drobné vodní toky a malé nádrže – vhodná dotace
Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích“ je realizován v letech 2016 
– 2020. Na tento úspěšný program navazuje program 129 
390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích – 2. etapa“, který bude realizován v letech 
2020 – 2024.

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu 
drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří 
vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší 
bezpečnost při zvýšených průtocích. Žadatelé mohou být obce 
svazky obcí, Státní podniky Povodí a Lesy České republiky s.p.
Kontaktní osoby pro možnosti využití dotace:

Vedoucí oddělení
Ing. Miroslav Drlík, 221 812 437, miroslav.drlik@mze.cz 

Rybníky – méně vhodná dotace, spíše na větší nádrže
Programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – 
rybníky a vodní nádrže“ je zadržení vody v krajině, posílení 
protipovodňových funkcí rybníků a zvýšení jejich bezpečnosti. 
V rámci programu 129 280 je podporována výstavba nových, 
obnova zaniklých či rekonstrukce stávajících rybníků větších 
než 2 ha, dále také odbahnění značně zanesených rybníků o 
výměře 2–30 ha. Současně jsou vyčleněny finanční prostředky 
na odstraňování havarijních situací na rybnících a případných 
povodňových škod. Doba trvání programu 129 280 podle 
schválené dokumentace je v rozmezí let 2016–2021.

Administrace programu se řídí Pravidly České republiky – 
Ministerstva zemědělství čj. 20304/2019-MZE-15152 pro 
poskytování dotací z programu 129 280 „Podpora retence vody 
v krajině – rybníky a vodní nádrže“ [podle § 102 odst. 1 zákona 
č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů], která upravují podmínky 
pro poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“).

Podle podmínek Pravidel může být žadatelem o podporu z 
programu 129 280 pouze právnická či fyzická osoba zapsaná 
v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity 
a školní zařízení, organizační jednotky ČRS nebo MRS nebo 
rybářská sdružení či spolky. Žadatel musí být plátcem 
DPH. Podmínkou pro žadatele o podporu na rekonstrukci, 
odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění 
případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 
ha vodních ploch, včetně předmětu podpory.
Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu 
zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha 
vodní plochy nevztahuje.

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech (viz 
příloha). Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné vytvoření 
osobního účtu v programu EDS na 
adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.
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KONCEPCE OSVĚTLENÍ

Osvětlení areálu bude přízemní, nebude sloužit pro sportování 
v noci, ale pro bezpečný pohyb osob za tmy.
Vybrána jsou svítidla PHILIPS ArenaVision MVF404, umístěná 
na sloupu o výšce 5 m o minimálním počtu dvou svítidel na 
sloup.

15 m



39

KONCEPCE ZELENĚ

V jižní a severní části bude zachován „divočejší“ lesní ráz. 
Stromy zde lemují inline dráhu a vytvářejí charakter lesoparku. 
Do lesa bude umístěn betonový mobiliář, který bude 
návštěvníkům zpřístupněn proklestěním křovin a pokácením 
vybraných stromů po konzultaci se zahradníkem. 
Kolem plochy skateparku je navržena ohraničující zeleň 
pro vsakování. Tak je tomu také v okolí bazénu, kde jsou 
navrženy zatravněné uměle vytvořené svahy pro vytvoření 
zázemí. Monolitická plocha asfaltu bude rozbita menšími 
ostrovy a stromy, které v létě poskytnou stín a zvýší pobytový 
komfort. Mezi obchvatem města a parkovištěm areálu je 
navržena izolační zeleň.

Bříza bělokorá
Betula pendula

Mochnovec křovitý
Dasiphora fruticosa

Lipnice obecná
Poa trivialis

Javor mleč
Acer platanoides

Stávající stromy

Topol osika
Populus tremula

Topol kanadský
Populus canadensis

Zatravnění Stromy v areálu

Navrhované stromy

Dřezovec trojtrnný
Gleditsia triacanthos
´Moraine´

Jasan
Fraxinus

Borovice
Pinus

Les Izolační zeleň
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Veškerý mobiliář v areálu je navržený z betonu. Jednotlivé 
prvky mezi sebou jak materiálově tak i tvarově komunikují 
a vytvářejí tak celistvý dojem. Rozmístění některých kusů 
mobiliáře jako například piknikových košů má působit 
náhodným dojmem, jiné kusy mají své přesně dané místo.
Většina z nich může sloužit zároveň jako překážka 
pro skateboarding.

MOBILIÁŘ

1

2
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14

14

14
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14

14

14
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7
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MOBILIÁŘ
RETENČNÍ JEZÍRKOVODNÍ BROUZDALIŠTĚLÁVKA SE SEZENÍM

PIKNIKOVÉ STOLYLAVICE/RAILKRUHOVÉ SEZENÍ

LAVIČKA/ROZCESTNÍK

POBYTOVÉ SCHODY 1

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
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MOBILIÁŘ
LAVIČKA

ODPADKOVÉ KOŠESTOJANY NA KOLA

MONOLITICKÉ SEDÁKY POBYTOVÉ SCHODY 2KVĚTINÁČ/RADIUS9. 10.

14.13.

11. 12.
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Zpevněné plochy jsou navržené ze tří základních materiálů. 
Asfaltovým povrchem je tvořena inline dráha, dětská zona, 
parkoviště a parkour. Pro zajištění hladkosti povrchu pro jízdu 
s menšími kolečky je navržen asfaltobeton 
ACO8CH – nejjemnější směs, co je v Česku k dostání. 
Na asfaltu budou aplikované bílé čáry po celém areálu. 
Oddělení asfaltového povrchu od zeleně bude tvořeno 
ocelovou pásovinou tl. 10 mm.

Skatepark, bowl, šikmé prvky na parkovišti a dětské zony jsou 
realizovány z monolitického betonu C 25/3O, strojně 
a ručně hlazené s podlahovými vsypy.  
Mobiliář a prefabrikované pobytové schody jsou 
z betonu 30/37.
Dopadová bezpečnostní plocha u parkouru a workoutu je 
tvořena vodopropustným certifikovaným EPDM povrchem 
červené barvy.

Řez AA

ŘEZY/SKLADBY

A

B

C

1

3

2 A
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ŘEZY/SKLADBY

Asfaltobeton ACO8CH tl.100 mm

Štěrkové podloží, frakce 0/32, tl. 60 mm

Stávající zemina
Zhutnělá stávající zemina min. tl. 150 mm

Betonové prefabrikované bloky
položené do betonové mazaniny
B20 a zhutněné štěrkodrtě.

Povrchově upravený železobeton C25/30, tl. 150 mm

Štěrkové podloží, frakce 8/16, tl. 300 mm

Stávající zemina
Zhutnělá stávající zemina

EPDM, tl. 10 mm

Štěrkodrť fr.0-32 mm, tl. 150-180 mm
Štěrkodrť fr.0-4 mm, tl. 20-30 mm

Zhutnělá stávající zemina

Povrchově upravený železobeton C25/30, tl. 150 mm

Štěrkové podloží, frakce 8/16, tl. 300 mm

Stávající zemina
Zhutnělá a vytvarovaná stávající zemina

Povrchově upravený železobeton C25/30, tl. 150 mm

Štěrkové podloží, frakce 8/16, tl. 300 mm

Stávající zemina
Zhutnělá stávající zemina

EPDM, tl. 10 mm
SBR, tl. 25 mm

Štěrkodrť fr.0-32 mm, tl. 150-180 mm
Štěrkodrť fr.0-4 mm, tl. 20-30 mm

Zhutnělá stávající zemina

Asfaltobeton ACO8CH tl.100 mm

Štěrkové podloží, frakce 0/32, tl. 60 mm

Stávající zemina
Zhutnělá stávající zemina min. tl. 150 mm Ocelová pásovina, tl.10 mm

přivařená lokálně na roxerech

Řez B/Radius,bowl

Skladba 1/Cyklostezka,parkoviště

Skladba 2/Skatepark

Skladba 3/Parkour,workout

Řez C/Pobytové schody
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ROZPOČET

SO01 - Inline dráha (2995 m2)   3 893 500 Kč
SO02 - Skatepark (1040 + 220 m2)  5 292 000 Kč
SO03 - Pumptrack (745 m2)     1 192 000 Kč
SO04 - Parkour/Workout (340 m2)   1 360 000 Kč
SO05 - Bowl (95 m2)          427 500 Kč
SO06 - Parkoviště (1000 m2)    1 946 500 Kč
SO07 - Vstup / Dětská zona / 
Pobytové schody (1020 m2)     2 316 200 Kč
SO08 - Les + jezírka, 
systém odvodnění       4 120 000 Kč 
- částku možné čerpat z dotace pro Drobné vodní toky a malé nádrže

Terénní úpravy v areálu         400 000 Kč

Celkem          20 947 700 Kč bez DPH
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BĚŽECKÁ DRÁHA

Umístění tartanové běžecké dráhy na vnitřním okruhu „parku“ 
s jezírky je podle našeho názoru nevhodné. 
Poměrně krátký okruh o poloměru 27m není pro rekreační běh 
uživatelsky příjemný. 

přibližný odhad ceny za 173m2 tartanu= 300 000,- /bez DPH

Jedním z možných řešení je nahrazení tartanu za přírodní mlat, 
který nabízí podobný uživatelský komfort, lépe komunikuje s 
charakterem parku, je prakticky bezúdržbový a jeho pořizovací 
náklady jsou nižší.

přibližný odhad ceny za 173m2 mlatu= 210 000,- /bez DPH
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